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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
 ايولػػػ ف وسػػػ د المرسػػػل ف خػػػياـ اياء ػػػي  علػػػ  والسػػػ ـ والصػػػ ة العػػػيلم ف رب هلل الحمػػػد
 وءعد أجمع ف وصحءه آله وعل  محمد اء اي واآلخر ف

سعت هذه الرِّسيلة إل  دراسة موضوع )صورة الءطؿ في شعر أءػي امػيـب ءة ػة الو ػوؼ 
عل  الصورة المثيل ة للءطؿ العرءي المسػلـ  ممػي رسػماي الآُػرآف المػر ـ والسلػاة الاءو ػة  وايدب 
ح ػػػي  هػػػذه الصػػػورة المثيل ػػػة للءطػػػؿ والءطولػػػة مػػػف جد ػػػد  ءعػػػَد أف ُحػػػرِّؼ فػػػي و ااػػػي  العرءػػػي  واا

 دراسػاي جػي ت الحيضر هذا المفاـو عف مسيره الذي رسمه لاي ارثاي العرءي واإلسػ مي  و ػد
 أمػػػي خيامػػة و عآءاػػػي اما ػػد  سػػءآاي فصػػػوؿ خمسػػة فػػػي امػػيـ أءػػي شػػػعر فػػي الءطولػػػة عػػف هػػذه

 الفصػػؿ جػػي  و ػػد بايدء ػػة والدراسػػيت اللةو ػػة المعػػيجـ ءػػ ف الءطولػػة مفاػػـو) :وعاوااػػه الاما ػػد
 وهػي:  فحثػمءواايولػت ف ػه  بامػيـ أءػي عصػر حاػ  العرءػي ايدب في الءطولة) ءعاواف ايوؿ
عصػػر  للءطػػؿ )فػػي اإلسػػ مي المفاػػـو. ثيا ػػًي: الجػػيهلي العصػػر فػػي العػػرب عاػػد الءطػػؿأواًل: 

 الفصػؿ أمػي بامػيـ أءػي عصػر) العءيسػي العصػر فػي -ايمػوي  العصػر فػي -صدر اإلس ـ 
 والمءيلةة الةلوأواًل: وهي:   فحثواايولت ف ه  مءب الاموذج وفمرة الءطولة) ءعاواف الثياي فجي 

 الءطولػػة) ءعاػػواف الثيلػػث الفصػػؿ   و ػػيايبُمحيمػػيةً ) الءطولػػة: ثيا ػػيً  .الالآػػيد عاػػدب الحآ آػػة ظػػؿ)
 – معاػػدًا ءافسػػه) ءطػػ ً  الشػػيعرأواًل:  مءحثػػ ف وهمػػي: ف ػػه اايولػػتو  بامػػيـ أءػػي شػػعر فػػي الذاا ػػة
 ءعاػػواف الراءػػ  الفصػػؿ  ػػياي ثػػـ ب مياءػػيً  – صػد آيً ) ءطػػ ً  الػػذات  ػػر فثيا ػػًي:   بمةارءػػيً  – حم مػيً 

 الملػػػػ   الءطػػػػؿأواًل: وجػػػػي  فػػػػي مءحثػػػػ ف وهمػػػػي  ب امػػػػيـ أءػػػػي شػػػػعر فػػػػي الموضػػػػوع ةالءطولػػػػة )
صػػيحب  – يئػد  – الػػوالي -)وز ػر  المػػؿ فػي صػػورة إطػير فػػي الجزئػي الءطػػؿثيا ػًي:   بخل فػةً )

 لآصػػػ دة الفاػػػي الاشػػػم ؿ) ءعاػػػواف هػػػو ايخ ػػػرو  الخػػػيمس الفصػػػؿ  ػػػياي ب ثػػػـ يضػػػي –الشػػرطة 
ب امػػيـ أءػػي شػػعر فػػي والوا ػػ  الخ ػػيؿ ءػػ ف )الءطػػؿأواًل:  هػػو:وذلػػؾ فػػي مءحػػٍث واحػػد و  بالءطػػؿ

 الاير خ ة )الشخص يت :ورة ءطله مف خ ؿ اساحضير مي  ليء يف  درة الشيعر في رسـ صو 
 -ورائ ػػة  مػػي شخصػػ يت - الطء عػػة مػػف امػػيذج - الح ػػواف عػػيلـ مػػف المآاءسػػة الشخصػػ يت -

 .اللوفب اساحضير -والخرافة  ايسطورة
أف  اآءػؿ عملػي هػذا وأف  افػ  ءػه  الرسػيلة  وأرجػو مػف اهلل العلػي العظػ ـاااا  ملخػص 
 مؿ مف اطََّل  عل ه.

 الءيحث                                                          
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Abstract 

The title of this study is "the Picture of Hero in the Poetry of Abi 

Tamam". It aims to examine the ideal picture of the Arabic Muslim Hero as 

depicted by the Holy Quran, the Prophetic Traditions and Arabic 

Literature. Also, it aims to revive this ideal image of the hero and heroism 

after this concept has been distorted during our age. This study consists of a 

preface, five chapters and conclusion.  

As for the preface, it is entitled "The concept of Heroism in 

Dictionaries and Literary Studies". As for the first chapter, it is entitled 

"Heroism in the Arabic Literature until the poetry of Abi Tamam". This 

chapter has two searches; the first is about Hero with Arab during the pre-

Islamic era, and the second is about the Islamic concept of the Hero (in the 

age of early years of Islam- in the Umayyad era- in the Abbasside era [Abi 

Tamam era]). The second chapter is entitled "the Heroism and the Idea of 

Model". It has three searches; Excess and exaggeration with critics, the 

second is about the heroism (Fact) and the third is about the heroism 

(Simulation). The third chapter is entitled " Self heroism in Abi Tamam 

Poetry". It has two searches; The first is about the poet as a hero (Smug- 

wise- Expatriate), and the second is about peer as a hero (friend- author). 

As for the fourth chapter, it is entitled (Objective Heroism in the Poetry 

of Abi Tamam". It has two searches; the first one is about Total hero 

(Caliph), and the second is about the partial hero in the form of (Minister- 

Alderman- leader- judge).  

Finally, the fifth chapter is entitled (Artistic Composition of the 

Hero Poem). It has one search about the hero between imagination and 

reality in the poetry of Abi Tamam. It identifies the ability of the poet to 

depict the image of his hero via calling (The Historical personalities- 

Figures taken from the animal world- Models from nature- Overseas 

personalities- Legend and myth- Color calling).  
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 إهــــــداء
 

الحمد هلل رب العيلم ف  والص ة والس ـ عل  س د ايول ف واآلخر ف  س داي واء اي 
 محمد  وءعد. 

 أهدي هذا العمؿ إل : 
 

ي ءػدعوااامي فػي وػدوااي وروحػياي  اف مي ءرح  رافآػياوالدي ووالداي المر م ف اللذ 
 والؾ الدعوات اسالامت مااي الآوة والعوف ءعد عوف اهلل واوف آه.

 
إل  أسراي الفيضلة الاي مي مات يممػؿ هػذه الدراسػة لػوال صػءرهـ واحملاػـ حاػ  

 إاميـ هذه الدراسة. 
 

إل  اءاي العز ز ءيسـ الذي احمػؿ المسػئول ة فػي أثاػي  و ػيءي  وأاماػ  مػف اهلل أف 
   سر أمره وأف  موف اموذجًي إلخواه. 

 
و روب أف أايؿ أعلػ   الذي ميف  اما  –رحمه اهلل  –إل  روح أخي الطيهرة فاد 

 الدرجيت. 
 

عطػػػي   إلػػػ  ماسػػػوءي الدراسػػػيت العل ػػػي الفضػػػ   الػػػذ ف  ػػػيموا و آومػػػوف ءاوج ػػػه واا
 خ صة اجيرءاـ وعلماـ إل  أءايئاـ الط ب. 

 
 إل  مؿ طموح  روب ءيف  موف مثياًل واموذجًي  آادي ءه مؿ مسلـ ومسلمة. 
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 المقدمة
المرسػػػػل ف وسػػػػ د  اياء ػػػػي  هلل رب العػػػػيلم ف والصػػػػ ة والسػػػػ ـ علػػػػ  خػػػػياـالحمػػػػد 

 :ايول ف واآلخر ف اء اي محمد وعل  آله وصحءه أجمع ف وءعد
فآد اراءط الشعر العرءي ماذ الجيهل ة ءيلءطولة وايءطيؿ وشملت صراعيت العرب 

الاػي مياػت مثػير  أءدع الشػعرا  مػف خ لاػي أروع  صػيئدهـ الحميسػ ة أدء ةوأ يماـ ميدة 
اهاميـ العرءي وخلدت هػذه ايشػعير أحػداثي وأءطػيال اعلػؽ الاػيس ءاػـ وهافػوا ءػذمرهـ فػي 
  .مؿ موطف ممي ميات هذه ايحداث وهؤال  ايءطيؿ أ ضي ورا  هذه اإلءداعيت الخيلدة

مػػػذلؾ جسػػػد صػػػراع اإلاسػػػيف العرءػػػي مػػػ  ء ئاػػػه صػػػراعي مػػػف اػػػوع آخػػػر فمػػػ  فآػػػر 
الآحػط ومثػرة الحػؿ والارحػيؿ اءػرز لاػي ءطػوالت أخػرن اجسػد مػف  الطء عة وجدءاي وش وع

خ لاي المفاـو الخلآي والافسػي للءطولػة فػيلمـر والعفػة والاجػدة والشػايمة واإلءػي  والشػمـ 
واإل ثير وو رهي مف صفيت الافس شملت في مجموعاي م مػ  صػورة الءطػؿ فػي مخ لػة 

 ػػؼ فم  الػػافس وممػػيـر ايخػػ ؽالآػػوة صػػفيت العرءػػي الػػذي  جمػػ  إلػػي صػػفيت الجسػػد و 
  وم ؼ  اةلب علي عػدوه مػف لػ س  اةلػب علػي اػوازع  جود ءافسه مف ل س  جود ءميله

  .افسه
ومػػ  اطػػور ح ػػية العرءػػي فػػي ظػػؿ اإلسػػ ـ وسػػمو روحػػه اماسػػءت الءطولػػة معػػياي 
أعمػػؽ ف اػػي مػػف الفػػدا  والءسػػيلة والاضػػح ة والسػػمو والافػػياي واإلخػػ ص واإل ءػػيؿ علػػي 

وصػفه ح ػػية واءاةػي  مرضػية اهلل وو ػػر ذلػؾ ومػيف الجاػػيد م ػدااي فسػ حي  اايفػػت المػوت ء
وميف الشعر العرءػي  اػزج ءاػذه   ا مف خ له أروع الم حـ وأءرعايإل ه ايءطيؿ ل سطرو 

الءطػػػوالت و سػػػطرهي ءحػػػروؼ مػػػف اػػػور اشػػػملت مػػػف خ لاػػػي سػػػميت الءطولػػػة ومآوميااػػػي 
 .ه المخالفةخاي اإلس مي عءر عصور وم محاي في اير 

ولآػػػد مػػػيف العصػػػر العءيسػػػي أحػػػد هػػػذه العصػػػور الاػػػي مػػػيف الصػػػراع ف اػػػي ملااءػػػي 
ءيشػػميله المخالفػػة فااػػيؾ الصػػراع مػػ  العػػدو الخػػيرجي مػػف فػػرس ورـو وو رهمػػي وهاػػيؾ 

مػػذلؾ   اظػػيـ الدولػػة ومث ػػري الشػػةب ءاػػي  الصػػراع الػػداخلي مػػ  الزايد ػػة والخػػيرج ف علػػ
فػي أمػة ااوعػت أجايسػاي وثآيفيااػي فمياػت الءطولػة فػي ميف هايؾ صراع الآ ـ وايخػ ؽ 

 شاي هذه الم يد ف اعط اي صورة ماميملة ولوحة مءري للءطؿ والءطولة في هذا العصر.
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ولآػػد مػػيف شػػيعراي أءػػو امػػيـ أحػػد هػػؤال  الشػػعرا  الػػذ ف  مثلػػوف العروءػػة ءيخ  اػػي 
ه الروحػػي وفدائ اػػه لاه وسػػمو يومميرماػػي ومػػـر عاصػػرهي ممػػي  مثػػؿ اإلسػػ ـ ءسػػميحاه وءسػػ

ممي مثؿ الذات الشيعرة ءسمو افساي وعلو همااػي واآػي  مشػيعرهي  فشػمؿ لاػي مػف خػ ؿ 
رؤ اه الشعر ة صورة ماميملة واموذج ة للءطؿ والءطولة وأعطياي المث ر والمث ر مف هذه 

 ايشعير الاي اءرز لاي هذه الآ مة الءطول ة في أدءاي العرءي 
ذا الءحػػث مػػي وجداػػه فػػي افسػػي مػػف م ػػؿ واعلػػؽ ءاػػػذا و ػػد دفعاػػي إلػػي اخا ػػير هػػ

مػػذلؾ لمسػػت حيجػػة   لاػػي  مػػيد  اعلػػؽ ءػػه  مػػؿ عرءػػي مسػػلـلءطولػػة الالامػػوذج الشػػعري 
ءػػي المسػػلـ الميسػػة إلػػي إءػػراز هػػذا اللػػوف مػػف الشػػعر الػػذي  آػػدـ الامػػوذج ر المجامػػ  الع

فسػػػػ ة والخلآ ػػػػة وايسػػػػوة والآػػػػدوة فػػػػي مجػػػػيؿ الءطول ػػػػة ءمعيا اػػػػي ومآوميااػػػػي الجسػػػػد ة والا
ر وامػػوف ءحػػؽ والد ا ػػة ل عػػود المجامػػ  العرءػػي المسػػلـ إلػػي مػػي مػػيف عل ػػه مػػف مجػػد وفخػػ

 .خ ر أمة أخرجت للايس
  ثـّ شعر أءي اميـفي  ورصدهي الاصوص اساآرا  طر آة ااءيع عل  و د حرصت
هػذه الماػيهل لمواػه مع اػي للءيحػث علػي الاعػرؼ علػي مآيصػد مػف أ ػرب ااءيع الذي هو 

 .اي والو وؼ علي أءعيدهي المخالفةوص ومعيا الاص
و د جي ت دراساي هذه عف الءطولة في شعر أءي اميـ في خمسػة فصػوؿ  سػءآاي 

   .اما د و عآءاي خيامة
آػد فجـ اللةو ػة والدراسػيت ايدء ػةب ي)مفاػـو الءطولػة ءػ ف المعػ :أمي الاما د وعاوااه

ااوعاي مذلؾ مفاوماي في الدراسيت   اايولت ف ه مفاـو الءطولة في المعيجـ اللةو ة عل
 ايدء ة الاي حيولت أف اض  لاي حدا اصط ح ي اعرؼ ءه في المجيؿ ايدءي  

ب ي ايدب العرءػي حاػ  عصػر أءػي امػيـو د جي  الفصؿ ايوؿ ءعاواف )الءطولة ف
في العصر الجيهلي واإلس مي وايموي  ت صورة الءطؿ والءطولة ومآومياايوف ه وضح

ومػػػذلؾ فػػػي العصػػػر العءيسػػػي عصػػػر أءػػػي امػػػيـ وذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ المشػػػؼ عػػػف م مػػػ  
الءطولػة ومآوميااػي فػي مػؿ عصػػر مػف هػذه العصػور ومػػدن الاة  ػر والاطػور الػذي طػػرأ 

 علي صورة الءطولة في هذه العصور.
  وف ػػه ء اػػت م ػػؼ  مػػوف  وذجبالءطولػػة وفمػػرة الامػػأمػػي الفصػػؿ الثػػياي فجػػي  ءعاػػواف )

ب وذلؾ حػ ف  صػور لاػي الشػيعر أءطيلػه فػي صػورة اموذج ػة ذلؾ الاموذج)ظ  ل الءطؿ 
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  مػػذلؾ مشػػفت  حػػيوؿ أف  جسػػد م محاػػي فػي أءطيلػػهالاػي   ميملػة  جعلاػػي ظػػ  للءطولػػة
عػػف الءطولػػة المحيمػػية حػػ ف  آػػدـ لاػػي الشػػيعر اموذجػػي فر ػػدا  جعػػؿ ماػػه صػػورة ايسػػػوة 

 .جيؿ الءطولةفي م والآدوة
الءطولة الذاا ة في شعر أءي اميـب وف ه احدثت عف و ياي الفصؿ الثيلث ءعاواف )

ءطػػػ  معاػػػدا ءافسػػػه أو حم مػػػي مػػػف  مػػػف افسػػػه الشػػػيعر ءطػػػ  حػػػ ف  صػػػور لاػػػي الشػػػيعر
 .وا عه و دفعه طموحه إل  االوارابالحممي  أو ءط  مةارءي ال  رض  ء

الشػػيعر ءطػػ  شػػيعرا أو مياءػػي ثػػـ  مػػذلؾ احػػدثت فػػي هػػذا الفصػػؿ عػػف  ػػر ف ذات
  ذلػػؾ فػػي جػػيءطولػػة الموضػػوع ة فػػي شػػعر أءػػي امػػيـب و  ػػياي الفصػػؿ الراءػػ  ءعاػػواف )ال

وامثػػؿ ذلػػؾ فػػي صػػورة الخل فػػة إمػػيـ المسػػلم ف  بمحػػور ف  المحػػور ايوؿ )الءطػػؿ الملػػي
و يئػػدهـ و ػػدوااـ فػػي م ػػداف الءطولػػة وشػػا  الم ػػيد ف والػػذي  اشػػمؿ مػػف خ لػػه حلآػػيت 

طولػػػة الماصػػػلة فػػػي صػػػورهي الجزئ ػػػة لاآػػػدـ لاػػػي الشػػػمؿ الءطػػػولي للمجامػػػ  اإلسػػػ مي الء
الءطولة في شػخص هػذا  وايمة اإلس م ة واحدثت ف ه عف رؤ ة أءي اميـ إل  مآوميت

 .الءطؿ الملي
ثػػػـ جػػػي  الحػػػد ث عػػػف الءطػػػؿ الجزئػػػي ءشػػػا  صػػػوره وأشػػػميله أم ػػػرا ووز ػػػرا و يئػػػدا 

امػػيـ إلػػ  صػػورة الءطولػػة الموضػػوع ة ومآوميااػػي وصػػيحب شػػرطة و يضػػ ي  ورؤ ػػة أءػػي 
مسلـ فػي شػا  وسميااي لدن مؿ هؤال  ومي  اءةي أف اموف عل ه صورة الءطؿ العرءي ال

 .هذه الصور والم يد ف
وف ػه و فػت علػ   بواف )الاشم ؿ الفاػي لآصػ دة الءطػؿثـ  ياي الفصؿ الخيمس ءعا

مػػف خػػػ ؿ اساحضػػػير الشػػػيعر صػػورة الءطػػػؿ ءػػػ ف الوا ػػ  والخ ػػػيؿ فػػػي شػػعر أءػػػي امػػػيـ 
واوظ فػػه للشخصػػ يت الاير خ ػػة وايحػػداث والآصػػص الاير خ ػػة والشخصػػ يت المآاءسػػة 
مػػف عػػيلـ الح ػػواف وامػػيذج الطء عػػة والشخصػػ يت الميورائ ػػة وايسػػطورة والخرافػػة ومػػذلؾ 

 .ايلواف وداللااي في شعر الءطولةاساحضير 
 

 ياي فػي رسػيلال ع تُ اايئل الاي و فوأخ را اياي الخيامة لاؤمد عل  مجموعة مف ال
 هذه.
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وفػػي الخاػػيـ أاآػػدـ ءيلشػػمر والعرفػػيف إلػػ  مػػؿ مػػف مػػد لػػي  ػػد العػػوف وأحسػػف إلػػي 
 .الاحووميف سءءي في إاجيز هذا الءحث عل  هذا  الاوج ه

وال  فوااي أف أاآدـ ءخيلص الاآد ر والشمر والعرفيف إل  سعيدة ايسػايذ الػدماور/ 
ه ءآرائػػػه السػػػد دة هػػػذه الرسػػػيلة ءمػػػي لػػػه مػػػف العاي ػػػة والاوج ػػػحم ػػػد سػػػم ر المشػػػرؼ علػػػ  

  .ةولمحياه الصيئء
 ةوايخر   وهلل الحمد في ايول

 الءيحث                                                                  
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 تمهيـــد
 مفهوم البطولة بين المعاجم المُّغوية و الدِّراسات األدبية 

 أواًل:  البطولة في  الُمعاجم المُّغوية  : 

إّف أوؿ مي  اءيدر إل  الذهف عاد المايءة عف الءطولة مف جياب مدلولاي الللةوي      
 ه  أّف الءطولة هي الّشجيعة : شجيعة الآلب و الجسد في الآايؿ   وهذا مي اافُؽ عل

المعيجـ العرء ة الآد مة و الحد ثة وو رهي فيلءطولة هي الّشجيعة الفيئآة الاي ال  اصؼ 
ءاي إال الآل ؿ مف الايس   و لعؿ الاعر ؼ اللةوي لمعا  الءطؿ و الءطولة  دعـ مي 

اآوؿ   فآد جي  في لسيف العرب " الءطؿ : الشلجيع .وفي حد ث: شيمي الس ح ءطؿ 
َءَطٌؿ َءْ ُف الَءطيلِة. والءطولة: ُشَجيٌع َاْءُطُؿ ٍجَراَحُاُه ف   مارُث لاي و ال  ُمَجرَّب . و رُجؿٌ 

َاْءُطُؿ َاَجيَدُاُه   و ِ ْ ؿ : إامي ُسمِّي َءطً  يّاُه ُ ْءِطُؿ العظيئـ ءس فِه َفُ َءْاٍرُجاي ؛و   ؿ 
ده دمي  اي راف   ف  ُسَمي َءَطً   يفَّ ايشدا   ْءُطلوف عاده  و   ؿ هو الذي اءطؿ عا

ِـّ     ْدرؾ له ثير مف  وـٍ أءطيؿ   و َءطَّيٌؿ َء ُِّف الَءَطلِة و الِءطيَلة. و د ورد َءُطَؿ   ءيلضَّ
 َ ْءُطُؿ ُءُطوَلًة و َءَطيَلًة أي صير ُشجيعًي و َاَءطَّؿ .  يؿ أءو مء ر الاذلي:   

 1مر ااي و َاَءّطػػػػػػػػػػػػػػػَػ   ذهب الشَّءيُب و فيت ماه مي مض          و اضي ُزه رُ 

وهو مذلؾ عاد الجوهري ءطؿ : الءيطؿ : ضد الحؽ   والجم  أءيط ؿ    و آيؿ: ذهب 
دمه ءطً    أي هدرًا  و الءطؿ : الشجيع   والمرأة ءطلة   و د ءُطؿ الرجؿ ءيلضِـّ   

             2  ٓأي صير ُشجيعًي  وءَطؿ ايج ر ءيلفا  ءطيلًة أي اعطؿ فاو َءطيؿ

وعاد أحمد ءف فيرس "الءطؿ : الشجيع .  يؿ صيحب هذا الآ يس وُسمِّي ءذلؾ ياه 
وهو صح     ُ آيؿ : ءطٌؿ  َء ُِّف الءطولة و الءطيلة  و  د  يلوا: ُٓ عرِّض افسه للمايلؼ 

                                                        
 .  302/  لسان العرب ،البن منظور ، دار املعارف ـ القاىرة ، باب ، الباء ، مادة بطل ، ص 1
 ، مادة بطل.                                                                                                1635/ 04ظر : تاج اللغة و صحاح العربية اجلوىريان/ 2
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مفاـو الءطؿ و  وؿلةو ة اميد ادور في مح ط واحٍد حفيلمعيجـ ال 1امرأة ءطلة " 
الءطولة  ولمااي في الو ت افسه اخالؼ دالل ي في ء يف سءب الاسم ة ؛ فيلشجيع  سمي 

ءطً  ياه  ءطؿ جراحاه وال  مارث لاي   و في معجـ الع ف الءطؿ : الشلجيع الذي 
ُ ءطؿ جراحاه و ال  مارث لاي   و ال امفه عف اجداه و إاه َلَءطٌؿ َءْ ُف الءطولة. و 

  2 .ماعاي عملي .ج / أءطيؿ  لاي ف ٌف :َءطَّ 

و في المعيجـ اللةو ة العرء ة الحد ثة  ميد  موف معا  الءطؿ و الءطولة هو افس  
المعا  الذي ورد في المعيجـ الآد مة   ءؿ  ميد  موف ماآواًل عااي في عمومه    ففي 

ءطؿ اصّورًا  مايب الاو  ؼ عل  ماميت الاعير ؼ   ف آيؿ للشجيع الماعرَّض للموت
 و عل ه   3لءط ف دمه   ف موف َفَعؿ ءمعا  مفعوؿ   أو ياه  ءطؿ دـ مف  عارض له

أّف الشجيعة مف الآلب   وهي ثءياه و اساآراره عاد المخيوؼ   و هو خلؽ  اولد مف فػػ"
الصءر و حسف الظف   فإاه ما  ظفَّ الظفر و سيعده الصءر ثََءَت   ممي أّف الُجءَف 

 4  سو  الظف و عدـ الصءر   ف   ُظفل الظفر و ال ُ سيعده الصءر.  اولد مف

وفي معجـ مح ط المح ط " اءطَّؿ الرجؿ : اشجَّ  و صير ءطً   ...  الءطؿ الشلجيع  
ُ آيؿ رجٌؿ ءطٌؿ ءْ ُف الءطيلة   و الءطولة  ُشجيٌع اءطؿ جراحُاُه ف   مارث لاي أو اءطؿ 

وعل ه ف شارؾ في هذه  5 ٓ  و المرأة ءطلة   ج/ ءط ت عاده دمي  اي راف .ج/ أءطيؿ
الءطولة  الذمور و اإلايث عل  اطيؽ  ل ؿ في الءطولة الاي احايج إل   وة جسد ة مثؿ 

وفي المعيجـ اللةو ة   اطيؽ واس  في الءطولة المعاو ة  المعيرؾ و الحروب و عل 
الةرء ة ال  ميد  ءعد معا  الءطؿ و الءطولة عف معايه في المعيجـ  اللةو ة العرء ة ففي 
معجـ  أمسفورد ورد أف الءطؿ:" هو المحيرب العظ ـ والمجيهد الشجيع "و ميد معجـ 

                                                        
 ، مادة بطل.285/ 1مقاييس اللغةـ ابن فارس: ظر: ان 1
                                                                                                                                                                                                                                                      431، ص7معجم العني  للفراىيدي .ج/ / انظر:2
 .111 صظر: التوقيف على مهمات التعاريف ـ حممد املنياوي :/ان 3
 .                                                                                     237/ انظر : الروح ، البن القيم ، ص 4
 ، باب / الباء.44معجم حميط احمليط، بطرس البستاين ، املكتبة الوقفية للكتب، ص / انظر:5
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الروس  افؽ معه في هذا الوصؼ .وفي معجـ " وءسار" خمسة افس رات لاذه لملمة 
 ومااي :الءطؿ: 

 ٓهو الرجؿ المعروؼ ءشجيعاه واءله و روعاه بٔ

                                           1ٓوهو الرجؿ الماظور إل ه مثياًل أو اموذجيً  بٕ
و ءدو مف خ ؿ المعيجـ ايجاء ة أف الءطؿ هو المثيؿ لمي  اصؼ ءه مف     

الءطولة افوؽ  في الشجيعة عف الشلجيعة الخير ة للعيدة و ايخ ؽ الفيضلة و أف 
الميلوؼ   وأف الءطؿ مزود ءآوه افس ة ايدرة المثيؿ   و درة عآل ة  مراءطة ءشجيعة 

 ايدرة   .

لثيا ة و هي فإذا ميف الءطؿ مف أهـ مآومياه الّشجيعة فإّف الآوة اياي في المراءة ا     
الآوة اآ ض الضعؼ و  و الشلجيع هو الآوي    آوؿ اءف س دة :"  ُمصيحءة للّشجيعة

الجم  ُ َوًن و ِ َوًن . و  وله عزَّ و َجؿَّ "  ي  ح   ُخذ المايَب ِءُآوٍَّة " أي ِءِجٍد و عوٍف 
مف اهلل   و يؿ سءحياه و اعيل " شد د الُآون"   ؿ هو جءر ؿ عل ه الس ـ و الُآون : 

" فُخذهي ِءآوٍة " يؿ الزجيج جم  الُآوَّة   و  يؿ عزَّ و َجؿَّ لموس  ح َف ماَب له ايلواح 
اؾ    آوُؿ اءف س دة:  وَّن اهلل ضعفؾ   أي أْءَدلؾ  : أي ُخذهي ءآوٍة في د اؾ و ُحجَّ

ومعا  ذلؾ أفَّ الشجيعة   وة داخل ة لاي أثٌر  وي عل  ه ئة     2مميف الضعؼ  وة" 
 اإلاسيف   فمؿ ُشجيٍع  وي ول س مؿ  وٍي ُشجيعًي.     آوؿ الشيعر:

         3ارن الرجَؿ الاح َؿ فازدر ه                            وفػػػػي أثػػػواءػػػه أسػػٌد اسػػػورُ      

ومذلؾ مف مآوميت الءطولة الُجرأة   و الشلجيع هو الَجِري  المآداـ في الحرب   
و الُجرأة ضع فًي ميف أو  وّ ًي   و الُجرأة  وٌة الآلب الداعي إل  اإل داـ عل  المميره    " 

                                                        
 .10البطولة واألبطال، أمحد حممد احلويف ، مكتبة هنضة مصر ، الفجالة ، ص / انظر:1
 3788ـ3787، ص42انظر: لسان العرب ، البن منظور ، باب القاف ،ج/ 2
 .  /  يُنسب ىذا البيت لكثري عزَّة 3
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: الشَّجيعة   و رجٌؿ َجِري  : مآداـ مف  وـٍ أْجِرئيَ   ءامزا ف عف اللح ياي   و جوز 
  1حذؼ إحدن الامزا ف و ءيءدالاي  يً  فاآوؿ : أجر ي     و الجري  : المآداـ "  

 أمي الُجرأة : فاي اإل داـ و سءءه  لة المءيالة   وعدـ الاظر في العي ءة   ءؿ ُاآدـ الافس
في و ر موض  اإل داـ ُمْعِرضًة عف ُم حظة العيرض   فإمي عل اي   و إمي لاي   .   

و معا  ذلؾ ممي  ءدو لي أّف الُجرأة  هي الجياب الفعلي أو العملي للشجيعة  أمي     2
الشجيعة فاي مراءطة ءثءيت الآلب و اساآراره   فإذا اساآر الآلب و ثءت افجرت 

طي يت مؿ الجوارح   فءرزت ءطولة هذا اإلاسيف   و ُ  حظ مف خ ؿ ااء  معياي 
الجياب الحرءي.                                                                                                        م زهي علالءطولة في المعيجـ اللةو ة أّف ار 

أ ضًي مف مآوميت الءطولة الءسيلة  والشلجيع هو الءيسؿ   و الءيِسُؿ : ايسد ِلَمراهِة 
الءيِسؿ : الشَّد د   و الجم : ُءَس   و ُءْسٌؿ    َمْاَظِرِه و ٌ ْءِحِه . والءسيلة: الشَّجيعة  و

ِـّ َءسيَلًة و َءَسياًل   فاو ءيِسٌؿ   أي ءطؿ"  . وأصؿ" الءسؿ: الحراـ     3و د َءُسَؿ   ءيلضَّ
فميّف الءيسؿ  اعذَّر عل  أحد أو  حـر عل ه   أف ُ ص َءُه في الحرب ءممروه ؛ لشدَِّاِه  

  وة اعاي ءطولة .    –ءسيلة  –ُجرأة  –شجيعة ف اي و  واه    وعل ه إذف : ف

و معا  ذلؾ أفَّ الءسيلة و الآوة و الجرأة جم عاي ادخؿ في ثوب الشجيعة الفضفيض  
  و عل ه فإفَّ ُمؿَّ ءيسٍؿ  وٍي جريٍ  هو ُشَجيٌع  ولعؿ اسم ة الءطؿ ءيلُشجيع مف ءيب 

سيؽ الصفيت الحم دة خلفاي الاةل ب يّف مف ااَّصَؼ ءيلّشجيعة فإاه عل  ايولب اا
 فاي الآيئدة و ويلءًي مي  آارف معاي المـر    فاو ذروة الخ ؿ الحم دة عاد العرب.   

ومعا  ذلؾ أّف الءطولة صفة إ جيء ة الصؽ ءيلذات إلثءيت الذات و الُاوّ ِة و الّداللة 
ه عل  عل  شجيعة الآلب في مواجاة ايهواؿ و المصيعب مدعومة ءآوة جسد ة اع اُ 

 احملؿ هذه  المشيؽ و المصيعب و  ايهواؿ.

                                                        
 . 581ص8/ انظر: لسان العرب ، البن منظور ، ج 1
         .                                                                             237انظر : الروح ، البن القيم ، ص / 2
 284انظر: لسان العرب ، البن منظور ، باب الباء ، مادة بسل ، دار املعارف ، القاىرة ، ص  3



 14 

 البطولة في الدِّراسات األدبية:        

أّمي عف مفاـو الءطولة في الدِّراسيت ايدء ة  فآد ااوعت و اعّددت   فُاايؾ مف     
ءخصيئص ذج الذي  احرؾ ضمف إطير الوا    َعّرؼ الءطؿ عل  أّاه "  اإلاسيف ايامو 

مام زة    امخض عااي سلوؾ مام ز"   و ُ عرفه آخر عل  أاه " فرد فمر ة و افس ة 
  ءمواهب  عآل ة أو خلآ ة أو جسد ة    ظار ءاي  هجامع مايز عف و ره مف أفراد م

 الشجعيفولة عل  أّاه " ءسيلة خيصة ءمءير وفي المعجـ ايدءي ورد معا  الءط 1ء ااـ "
"    وفي معجـ المصطلحيت العرء ة ورد أف" الءطؿ محيرب شا ر   أو إاسيف  عجب 
ءه الايس لمي له مف مآثر و ممرميت   و ذلؾ مثؿ عاارة عاد العرب   و روالاد الذي 

أّمي الءطولة   فاي ايعميؿ الاي   2ميف أحب فرسيف اإلمءراطور شير لميف إل ه" 
و رهـ اإلا يف ءمثلاي ضمف الظروؼ و ايحواؿ افساي  ُ ميرساي ايءطيؿ   و  عزل عل 

ٌؼ للمميؿ   و ر يضة للروح و الجسد معًي و اعء ر ممامؿ عف    فاي "سموٌّ و اشول
دة   و الّشجيعة جوهر الءطولة" وفي اعر ؼ آخر لمعا  الءطولة    3طي ة  و ة ُمَاَفرِّ

العظ مة   الاي  آـو ءاي فرد  ورد أااي " مجموعة مف المميرسيت أو ايفعيؿ اإلاسيا ة
أو مجموعة مف ايفراد   اوصلاـ إل  مازلة رف عة في افوس الايس ميفة أو أ واماـ   

و  اض  ممي سءؽ أّف الءطولة في    4ممي  جعؿ هؤال  الايس  صفوااـ ءييءطيؿ "  
الءروز و الافوؽ  الؾ الاعر فيت ايدء ة  ُعءِّر عااي ايرًة ءيّااي ُسلوؾ مام ز و ايرًة ءيّااي

عل  اي راف   وايرًة أخرن ءيّااي ايعميؿ الخير ة الاي  عجز اآلخروف عف الآ يـ ءاي   
و مامي اةّ ر ايلفيظ و العءيرات المعءِّرة عف الءطولة   فل س معا  ذلؾ أّف الءطولة 
اموف ءيلضرورة ءطولة حرء ة في سيحيت الآايؿ و الحرب فآط   ءؿ إااي اماد لاشمؿ 
ميفة مايحي الح ية حرءًي و سلمًي   ءؿ " إّف ءعض الءطوالت أحؽ ءيلامج د و اإل ثير 

                                                        
 .243، ص1981/  البطل يف شعر احلماسة ، جليل فاحل ،آداب الرافدين ، العدد الرابع عشر ، جامعة املوصل ، 1
 .  50م، ص1984،  1/ انظر : املعجم األديب ، جبور عبدالنور ، دار املاليني ،بريوت ، ط  2
                  78م، ط1984، 2ل املهندس ، مكتبة لبنان ، بريوت ، طانظر:  معجم املصطلحات العربية يف اللغة و األدب ، جمدي وىبة ، و كام 3
،مطبعة حكومة الكويت، 1958ديسمرب28_  20البطولة يف األدب العيب ، حممد اجملذوب ، مؤمتر األدباء العرب ، الدورة الرابعة ، الكويت ، انظر:/ 4

 90ص 
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مف ءطولة الحرب و الآايؿ   يّف ءطولة الحرب  د اموف في العدواف الحيضر ال في 
و الم ءسيت أو الامل ؼ و االضطرار. أّمي المشروع   و د اموف ول دة الظروفالدفيع 

  1ة االخا ير أو هي اساجيءة للفطرة الخيصة و ايخ ؽ"الءطوالت ايخرن فاي ول د
وهي أ ضًي إ داـ عل  الموت  م  ثءيت الآلب   ممي ُ ء ااي الاو ري في اساعراضه 

ي واؿ العرب عف الّشجيعة  ف آوؿ  " و  يلوا : حد الشََّجيعة سعة الصدر   ءيإل داـ 
: ِجِءلٌَّة في افٍس أء ٍَّة     ؿ له: عل  ايمور المالفة   وُسئؿ ءعضاـ عف الشجيعة فآيؿ 

فمي الاَّجدة؟  يؿ: ثآة الافس عاد اسارسيلاي إل  الموت  حا  احمد ءفعلاي دوف خوؼ"  
والءطؿ هو   3و الءطولة   "  شجيعة ايدرة ااحدن ايخطير دفيعًي عف عآ دة مفدَّاة" 2

و الف سفة الةرء  ف  والءطولة عاد المفمر ف  4الرجؿ الجل ؿ ممي عءر عاه ميرل ؿ . 
اعاي" الرفعة و العظمة و ايءطيؿ هـ رجيؿ عظمي  في ح يااـ و في موا فاـ المخالفة 
و هـ ءالؾ الموا ؼ و ايعميؿ  ايلوف اآد ر الايس لاـ و إعجيءاـ   ف مواوف الآدوة 

و  ءدو لي أّف الءطولة هي الافوؽ   و هذا الافوؽ مف أءرز   5الاي ُ حاذن ءاي" 
ياه الشجيعة فإذا ويءت الشجيعة ويءت الءطولة   حا   اجد أّف  مفاـو الءطولة مآوم

اراءط ءمفاـو الّشجيعة و ذلؾ مف ءيب الاةل ب   و لمف هؿ مؿ ُشجيع ءطؿ ؟ في 
وجاة اظري: ال؛ يّاه  د  موف الّرٌجؿ شلجيعًي ءصفياه الّافس ة   و  د  اةلب ءاذه 

فيت عل  الرجؿ العظ ـ الضخـ   و لمف اءآ  الآوة الجسد ة و الءسطة في الءا يف  الصِّ
الجسدي ضرورة مف ضرورات الءطولة خيصة في الحروب  يؿ اعيل " و  يؿ لاـ اء لاـ 
إّف اهلل  د ءعث لمـ طيلوَت َمِلمًي  يلوا أّا   موُف َلُه الُمْلُؾ َعلْ اي و احُف أَحؽل ءيلُمِلِؾ ِمْاُه 

 يؿ إّف اهلَل اصطفيُه َعلْ ُمـ و َزاَدُه َءْسطًة في الِعْلـِ و الِجْسـِ و  و لـ ُ ؤَت َسَعًة ِمف الميؿِ 
 اهلُل ُ ؤاي ُمْلَمُه َمْف  شيُ  و اهلُل واِسٌ  َعِلْ ـ" .

                                                        
    37،ص1991صورة البطل يف كتب احلماسة، صادق الشيخ خربوش ،رسالة دكتوراة غري منشورة ،كلية اآلداب اجلامعة األردنية، عمان ،انظر: /  1
 .446، ص1،1980اإلسالم و حركة التاريخ ، أنور اجلندي، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ، ط / انظر:2
 0208،ص 3،ج// انظر:  هناية األرب يف فنون األدب للنويري  3
 .9/انظر: األبطال  ، كارليل ، ص 4
    5لسطني   ص/ انظر:  البطولة يف شعر الشهيد ، د/ حممد كالب ،جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ، اجمللد العشرين العدد األول ، غزة ـ ف 5
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 الفصــل األول
 تمام( أبً عصر حتى العربً األدب فً )البطولة

 

 الجاهلً العصر فً العرب البطل عند: أولا 

   للبطل اإلسالمً ثانٌاا: المفهوم

 ًاإلسالم صدر عصر ف 

 فً العصر األموي 

 )فً العصر العباسً )عصر أبً تمام 
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 الفصل األول

 البطولة في األدب العربي حتى عصر أبي تمام
ي  أحوالاػي سيئر ايمـ علػ  مخالػؼ عصػورهي و اعد الءطولة   مة إاسيا ة احافي ءا

مػػف هاػػي فآػػد رؤ ااػػي لاػػذه الآ مػػة  و واؿ  ػػد اخالػػؼ ايحػػولمػػف ايمػػـ ءػػيخا ؼ العصػػور و 
اة لػر الثآيفػيت لػذا الءطولة علػ  إثػر اعي ػب ايزماػة و اضيؼ أو اساثا  ءعض مآوميت 

لػػ  عصػػر مػػيف مػػف الضػػروري أف أاعّآػػَب الظػػيهرة فػػي سػػيئر عصػػور ايدب السػػيءآة ع
 لذلؾ فآد آثرت الحد ث في هذا الفصؿ عف اطور مفاـو الءطولةالدِّراسة المملؼ ءاي  و 

في ايدب العرءي حا  عصر أءي اميـ لاصء  الرؤ ة ماميملػة فػي دراسػة هػذه الظػيهرة 
 عاد شيعراي أءي اميـ.  

 أواًل: البطولة عند العرب في العصر الجاهمي: 

سػػمي هي  فيخػػذ مػػف حرِّهػػي  العرءػػي هػػو اءػػف الصػػحرا  الءػػير افاػػرش ُاراءاػػي والاحػػؼ 
   ممي أخذ الآوة والشجيعة  وأخذ مف الااآؿالشدة والصءر وأخذ مف جفيفاي المـر والعطي

ي ءػػدوااالمػػا العفػػة  وُحسػػف الجػػوار  والوفػػي   فيلمػػي  والُعشػػب هػػو الح ػػية و ورا  العشػػب و 
اجام  عدة  ءيئؿ في مميف الآطػر واآاسػـ مث رًا مي الا ؾ فاـ دائمًي في ارحيٍؿ وااآؿ  و 

سػػءيؽ ولػػـ افػػز فػػرس الآء لػػة ءسػػءب فػػرٍس لآء لػػة فػػيزت فػػي  ُرءمػػي حػػدث ا ااػػيؿو   خ رااػػه
الآء لػة فػي العصػر الجػيهلي  ءب اي ة اساءيحت مرعػ   ء لػة أخػرن  ويف  أو ءسايخرن

يهلي أف ح ياػػه فػػي  ء لاػػه ال   فآػػد أدرؾ العرءػػي الجػػهػػي ايمػػة الاػػي  اامػػي إل اػػي الفػػرد
ال    وأف عزاػه مرهواػة ءعزااػي ومراماػهفيع عااي مي هو إال دفيع عػف افسػه  وأف الدّ و ر

فيع عااػي والمفػيح اموف إال ءمرامااي فآدَّـ شّا  ألواف الاضح ة مػف أجلاػي وافػيا  فػي الػد
ولػػذا اهػػػاـ الُشػػعرا  مػػػااـ ءموضػػوع الفخػػػر الػػذي هػػػو إءػػراز للصػػػفيت   فػػي سػػء ؿ ءآيئاػػػي

وروثػة الحم دة واسءااي إل  الفرد أو الجميعة ولمي ميات للآء لة العرء ػة عػيدات واآيل ػد م
  اهامت ءيلحفيظ عل اي وحرصت ءمؿ مي ٌأوا ت مػف  ػوة ة ال ُامس ءاآصوأعراؼ مآدس

الػػذي اػػيؿ  :هـ ءيلسػػ د أيالػػذي ُعػػِرَؼ عاػػدو "فاػػً  " ةعلػػ  حمي ااػػي فيااخءػػت لاػػذه المامػػ
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سػػ ِّدُه : هػػذا فاػػ  الحػػي  أي فآػػيلوا  مػػة  وأفعيلػػه العظ مػػةالّشػػرؼ ءخ لػػه المر السػػؤدد و 
 .والميمؿ الجزؿ مف رجيله

ذلػؾ ءسػءب لر يسة مسّلمة له في مؿ حيؿ  و في هو المَآدَّـ عل  ُمؿِّ س د لفا فاذا ا
 :(1)   آوؿ أهءيف الفآعسياواه الاي حوت مؿ الخصيؿ الحم دةف

 ِسون الحي أو ضَـّ الرِّجيؿ المشيهد  فا  الحي  إف الآيه في الحي أو ُ رن

َؽ عل  مؿِّ زع ـ ءمي ُأِاَي م ءياة المعا   ف فصيحةوهو الخط ب  الذي اَفوَّ الآوؿ واا
حد ثػػه  وال    ال عػػي ُ ْآصػػرفاػػو ُ ءيسػػط مايزعػػه فػػي ايحيد ػػث وُ طيولػػه سػػ مة الالطؽو 

 :  المجلس ساؿ الُخلؽ ساؿ الجياب   فاو ط بمءر ُ اِفُر  ع ده

 لػػػػـ  مػػػػف يد ػػػػثالآػػػػـو ايح إذا اػػػػيزعَ 

 

 ال ِعءئػػػػػًي علػػػػػ  مػػػػػف ُ آيِعػػػػػدع  َّػػػػػًي  و  
 

ف ميف ايـ الُخلؽوهو و  فاو أ ضًي حسف الآواـ ايـ الجسـ  طو ؿ حميئػؿ السػ ؼ   اا
ؿ عل ه حيمد له شمور:ثر و رُه الزاد  فءطاه خم ص  وطيلءه و هو في سفره  ؤ و   المعوِّ

 و ػػػؿ اجػػػيد السػػػ ؼ  صػػػء  ءطاػػػهط

 

 د  الػػزَّاد حيمػػػجيِد ػػه علػػخم صػػًي  و  
 

سػػيدات  فػػييهػػي ايمثػػؿ وهػػذه الفروسػػ ة امثلػػت ءمعا وهػػو الفػػيرس الػػذي  مثػػؿ الفاػػوة
ة إال ءمػػي إلػػ  هػػذه الممياػػ ذ ف ازعمػػوا الآءيئػػؿ لػػـ  صػػؿ أحػػدهـفاػػؤال  الػػ الآءيئػػؿ وأءطيلاػػي

 ػػروف ف ػػه صػػفياًي ال  سػػاط عوف أف  اصػػفوا ءاػػي  اّاصػػؼ ءػػه مػػف صػػفيت جعلػػت أ رااػػه
عز ػػز الػػافس   ػػداف  عػػف  ء لاػػه مػػر ـ و شػػجيع و " ا إل ػػه اظػػرة إعجػػيٍب واءج ػػٍؿ فاػػوفاظػػرو 

ئػػذ   سػػم  الخلػػؽ إال إذا ظلػػـ فعادؿ علػػ  رفػػ  الظلػػـ  وهػػو حلػػ ـعمػػ و ج ػػر المسػػاج ر و 
 ػيء  اآػػض المواث ػػؽ وهػػو عف ػػؼ  صػء  ثػػورة عيرمػػة.. وهػػو صػيدؽ ووفػػي  مػػره الةػػدر و 

                                                        
 .٘ٙٓٔص ااظر: شرح د واف الحميسة  للمرزو ي. ( 1)
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ؤال    ومػػف ُهاػػي  ػػدَّموهـ فيصػػءحوا هػػال  خوضػػاي مػػف أجػػؿ السػػلب والةاػػيئـفػػي الحػػرب 
  (1)مف الميمؿ :الفروس ةالفخر و ي  آوؿ ايفوه ايودي ف  و الفرسيف سيدًة في  ءيئلاـ

ذا ايمػػػػػػػوُر َاعيظمػػػػػػػْت واَشػػػػػػػيءاتْ   واا

 

 فُااػػػػػػػػػػيَؾ  عارفػػػػػػػػػػوَف أ ػػػػػػػػػػَف الَمْفػػػػػػػػػػَزعُ  

 

ذا َعجػػػػػيُج المػػػػػوِت ثػػػػػيَر وَهْلَالػػػػػتْ   واا

 

 رَّعُ يِد َاَسػػػػػػػف ػػػػػػػِه الج ػػػػػػػيُد إلػػػػػػػ  الج ػػػػػػػ 

 

 ءيلػػػدَّاِرع َف مياَّاػػػي ُعَصػػػُب الَآطػػػي الػػػػ

 

 َزعُ راِب َاْمَعػػػػُل فػػػي الَعجػػػػيِج وَاْمػػػػأسػػػ 

 

 يواِرَسػػػػػػػػػػاي الػػػػػػػػػػذ َف إذا َدعػػػػػػػػػػي فُماػػػػػػػػػػ
 

 َزعُ ه إل ػػػػػػػِه َاْفػػػػػػػي الَصػػػػػػػءيِح ءػػػػػػػداعػػػػػػػ 

 

   (2)وعاارة  آوؿ: مف الميمؿ

 ولآػػػػػد أء ػػػػػػُت علػػػػػػ  الّطػػػػػػون وأظللػػػػػػهُ 

 

ـَ الميمػػػػػػػػؿِ    حاػػػػػػػػ  أاػػػػػػػػيَؿ ِءػػػػػػػػِه مػػػػػػػػر 

 

ذا الما ءػػػػػػُة أْحَجَمػػػػػػػتْ   وَاَ حَظػػػػػػػتْ  واا

 

 ٍـّ ُمْخػػػػػػػػَوؿِ ُأْلِف ػػػػػػػُت َخْ ػػػػػػػػرًا ِمػػػػػػػْف ُمَعػػػػػػػػ 

 
 

ـُ          ي    واِرُس أاَّاػػػػػػػػػوالفػػػػػػػػػوالخ ػػػػػػػػػُؿ اعلػػػػػػػػػ

ْ ػػػػػػػػتُ   ـُ ِءَطْعَاػػػػػػػػ فرَّ  ؿِ ِة َفْ َصػػػػػػػػجمَعاُػػػػػػػػ
 

 

 ُر فػػػػي الَمضػػػ ِؽ فواِرسػػػػيءػػػيدِ إْذ ال أُ 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؿِ ُؿ ءيلرَّع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوال ُأَومَّ  ِؿ ايوَّ

 

ـَ را ػػػػػػػِة ويلػػػػػػػبٍ   ولآػػػػػػػْد َوػػػػػػػَدْوُت أمػػػػػػػي

 

 َدْوُت ِءػػػػػيْعَزؿِ  ػػػػػوـَ الِا ػػػػػيِج ومػػػػػي َوػػػػػ 

 

 :اجػدة وأءعػدهي اسػميً ُفرسػيف العػرب ءيسػًي و هو مف أشػار و آوؿ عيمر ءف الطلف ؿ و 
   (3)مف الميمؿ

ـُ الَمػػػػػػػػػػػػػػػ  وَعَواِرضػػػػػػػػػػػػػػػيً   َفَاْاَع ػػػػػػػػػػػػػػػاَُّم

 

 ُيْهػػػػػػػػِءَطفَّ الَخ ػػػػػػػػَؿ اَلَءػػػػػػػػَة َضػػػػػػػػْرَودِ و  

 

 اَػػػػػػػػػػْردي ءيلُممػػػػػػػػػػيِة ميّااػػػػػػػػػػي والخ ػػػػػػػػػػؿُ 

 

 َااَػػػيَءُ  فػػػي الطَِّر ػػػِؽ ايْ َصػػػدِ  (4)ِحػػػَدأٌ  

 

                                                        
 .ٜٔء روت ص  دار صيدر   يف ة الع ف  د واف ايفوه :ااظر ( 1)
 .ٔٓٔص  المطءعة العرء ة  مصر    يف ة ال ـ  ااظر: شرح د واف عاارة ( 2)
 .ٙ٘ص  ء روت  دار صيدر  ااظر: د واف عيمر ءف الطف ؿ ( 3)
 زعـ ءعض الايس أااي ميات اص ُد لسل ميف ءف داود.  و جميعة اِلحَدأة ( 4)
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الماػػػداوؿ لمعاػػػ  الفروسػػػ ة فػػػي مػػػف هػػػذه الاصػػػوص اسػػػاط   أف اػػػدرؾ المفاػػػـو 
فاػي الءطولػة فػي الحػرب والػء   فػي   العصر الجػيهلي ممػي صػوراه لاػي الػؾ الاصػوص

طعػػػيـالمعرمػػة و  ة والػػػذود عػػػف المػػػرأة  آء لػػػالضػػ ؼ وحمي ػػػة ال العفػػػة عاػػػد اوز ػػػ  الةاػػػيئـ واا
الاخػوة  اسػاوجءه إلػ  و ػر ذلػؾ ممػي   اسػاجيءة صػرخة الماػيديوالء ة دعوة المسػاة ث و 

 عًي ءػؿمؿ مف رمػب الفػرس فاػً   أو شػجي "أاه ل س ءدو ليو  اطلءه الشعور اإلاسيايو 
 :(1)  و آوؿ الشر ؼ الرضي ممف أف  ماط ه جءيايً 

 والخ ػػػػػؿ عيلمػػػػػٌة مػػػػػي فػػػػػوؽ أظُاِرهػػػػػي

 

 مػػػػػف الرجػػػػػيؿ جءػػػػػيٌف مػػػػػيف أـ ءطػػػػػؿ 

 

ولمػػف ال  يل ؾ ام ػػزوا ءيلشػػجيعة وءيلمةػػيمرةفيلصػػعو ممػػف أف  ماط ػػه سػػيرؽ فياػػؾ 
 ممػػف أف اعػػدهـ أءطػػياًل يااػػـ خرجػػوا عػػف عػػرؼ  ءػػيئلاـ فطػػردوا مااػػي ومػػف هاػػي خرجػػوا 

 ل س مؿ فيرس فاً .ومف هاي ميف مؿ فا  فيرسًي و   ءمعايهي العيـ عف مفاـو الءطولة
الرثػػػي  عػػػض أوػػراض الشػػػعر الجػػػيهلي مػػػيلفخر والمػػػدح و ومػػف خػػػ ؿ الاظػػػر فػػػي ء

وااجّلػػػ   والءطػػػؿ الجمعػػػي  الءطػػػؿ الفػػػردي : ظاػػػر الءطػػػؿ فػػػي هػػػذا العصػػػر ءمظاػػػر ف
 .الجياب الحرءي والجياب الُخُلآيءطولاامي في 

اجػػُدُه  ظاػػر فػػي شػػعر و   الػػافس  أمػػي الءطػػؿ الفػػردي فاػػو الػػذي  اسػػب الءطولػػة إلػػ
أءػػي ُسػػلم  فػػي مػػدح هػػـر ءػػف  وفػػي شػػعر ُزه ػػر ءػػف  طرفػػة ءػػف العءػػدو   عااػػرة ءػػف شػػّداد

 .الحيرث ءف عوؼسايف و 
هي اعاي في د واف العرب الءطولة ويلءًي في مجيؿ الفاوة و الامط مف   ظار هذاو  

          ػػػػػيؿ   ءمػػػػػي  وصػػػػػؼ ءػػػػػه الفاػػػػػ  مػػػػػف الاجػػػػػدة والاشػػػػػيط واو ػػػػػد الػػػػػذمي ااصػػػػػيؼ المػػػػػر 
 : (2)طرفة

 ؟ خلػت أااػيإذا الآـو  يلوا مػف فاػ ً 

 

 ولػػػػػػػػـ أاءلَّػػػػػػػػدِ  ُعا ػػػػػػػػت  فلػػػػػػػػـ أمسػػػػػػػػؿ 

 

   

                                                        
 .ٓٛٔرضي  صالشر ؼ الااظر: د واف  ( 1)
 .ٕٗالمعلآة ص  ٖط  لءايف –ء روت   دار الماب العلم ة  ااظر: د واف طرفة ءف العءد ( 2)
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 :   (1) آوؿ عمرو ءف ملثـو  الآوةاعاي الّشجيعة و  ومذلؾ

 اصػػػػػػػػػػءاي مثػػػػػػػػػػػؿ رهػػػػػػػػػػوة ذات حػػػػػػػػػػػدٍّ 

 

 يي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءآ اُماَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحيفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة و  
 

 ءفا ػػػػػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػػػػػروف الآاػػػػػػػػػػػػؿ مجػػػػػػػػػػػػدا

 

 َوِشػػػػػػػػ ٍب فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػروِب مجرء اػػػػػػػػي 

 

ي  الفاػوة ايامػوذج فػي جياءاػي الفػرد اػي الشػيعر الجػيهلي عااػرة ءػف شػداد د رسػـ لو 
  الصػػػءر علػػػءػػػيلآوة الايئلػػػة والمػػػـر و جيعة المصػػػحوءة الّشػػػ)العػػػّزة ءػػػرفض الػػػذلؿ و  ءيّااػػػي

ف آػػوؿ: مػػف   جمػػ  المػػيؿ ءػػؿ ءءذلػػهوأّااػػي ل سػػت ءػػيلةا  و   الثءػػيت فػػي الآاػػيؿو   الايئءػػيت
  (2)الوافر

 شٍ إذا  اػػػػػػػػػػَ  الفاػػػػػػػػػػ  ءػػػػػػػػػػذم ـِ عػػػػػػػػػػ 
 

 يتِ ومػػػػػػػػػػػػػيَف وراَ  َسػػػػػػػػػػػػػْجٍؼ ميلءاػػػػػػػػػػػػػ 

 

ـْ علػػػػػػػػ  أَسػػػػػػػػِد الماي ػػػػػػػػ ـْ َ ْاِجػػػػػػػػ  يولػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػيِفايتِ ولػػػػػػػـ  طعػػػػػػػف ُصػػػػػػػ   ُدوَر الصَّ

 

ـْ  ػػػػػػػػػػ وَؼ إذا أاَػػػػػػػػػػػولػػػػػػػػػػ  ْوهُ َ ْآػػػػػػػػػػِر الضل
 

ػػػػػػػ وَؼ ِمػػػػػػػْف الُممػػػػػػػ   يةِ ولػػػػػػػـ ُ ػػػػػػػْرِو السل
 

 داً ولػػػػػػػـ َ ْءلُػػػػػػػِ ِءضػػػػػػػرِب الاػػػػػػػيـِ َمْجػػػػػػػ
 

 رًا فػػػػػػػػي الايئءػػػػػػػػيتِ ولػػػػػػػـ َ ػػػػػػػػُؾ َصػػػػػػػيءِ  
 
 

 ْؿ للاَّيع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِت إذا َاَةْاػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ فآػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 يتِ أال في ِصػػػػػػػػػػػػػْرَف َاػػػػػػػػػػػػػْدَب الاَّيِدَءػػػػػػػػػػػػػ 
 

 يبٍ وال َاْاػػػػػػػػػػػػػػػػػُدْءَف إال لْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَث َوػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 روب الثّػػػػػػػيئراتِ ُشػػػػػػػجيعًي فػػػػػػػي الحػػػػػػػ 
 

 ِزْ ػػػػػػزاً َدُعػػػػػواي فػػػػػػي الِآاػػػػػػيِؿ أُمػػػػػػْت عَ 
 

 ْف َحَ ػػػػػػػػيةِ َفَمػػػػػػػػوُت الِعػػػػػػػػزِّ َخْ ػػػػػػػػُر ِمػػػػػػػػ 
 

 :(3)اإل داـءف الُحميـ المّري ميدحًي افسه و ء لاه ءيلشجيعة و  آوؿ الحص ف و 

 اػػػػػيخرُت أسػػػػػاءآي الح ػػػػػيَة فلػػػػػـ أِجػػػػػدْ 

 

 يّد مػػػػػػػلافسػػػػػػػي ح ػػػػػػػيًة مثػػػػػػػؿ أف أَاَآػػػػػػػ 
 

 ُملوُماػػي فلْسػػاي علػػ  ايعآػػيب اُػػدم 

 

 لمػػػػػف علػػػػػ  أ ػػػػػداماي  آطػػػػػُر الػػػػػّدميو  

 

                                                        
 .ٙٚص ٔط   ء روت  ااظر: د واف   عمرو ءف ملثـو ادار المايب العرءي ( 1)
    يف ة الاي .ٔء روت ط  دار المايب العرءي  للخط ب الاءر زي  ااظر: شرح د واف عاارة ( 2)

 .٘ٛص  مطيء  الاعميف ءةداد  الاذمرة السعد ة في ايشعير العرء ة   لمحمد العء دي :ااظر ( 3)
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إلػ   الءطؿ الجمعي هػو الػذي  اسػب ايعمػيؿ الجل لػة مػف ءطولػٍة حرء ػة أو افسػ ةٍ 
ثػيرة الفػزع   ومثرة حروءاي و وااي وءيساي وحزماي ومثرة عػددالآء لة و اةا  ءءطوالااي هي واا

وايجداد ممي هو في ُمعلآػة عمػرو   والمءيهية ءييصؿ والاسب واآلءي  في افوس أعدائاي
 .ءف ملثـو

 (1)مف الوافر : آوؿ عمرو ءف ملثـو مفاخرًا ءشجيعة  ء لاه

 يً وِرُد الرا ػػػػػػػػػػػػػيِت ِء ضػػػػػػػػػػػػػءياَّػػػػػػػػػػػػػي ٌاػػػػػػػػػػػػػ
 

 وُاْصػػػػػػػػػػػِدرهفَّ ٌحْمػػػػػػػػػػػرًا  ػػػػػػػػػػػد رو اػػػػػػػػػػػي 

 

 يـٍ لاػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُوػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿٍ وأ َّػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 َعصػػػػػػػػػ اي الُملػػػػػػػػػَؾ ف اػػػػػػػػػي أْف اػػػػػػػػػد اي 

 

 وسػػػػػػػػػػػػػػ ِِّد َمْعَشػػػػػػػػػػػػػػٍر َ ػػػػػػػػػػػػػػْد اوَُّجػػػػػػػػػػػػػػوهُ 
 

 ِءاػػػػػػػػيِج الُملػػػػػػػػِؾ َ حمػػػػػػػػي المْحَجر اػػػػػػػػي 
 

 اػػػػػػػػَر ْماػػػػػػػػي الخ ػػػػػػػػَؿ عيمَفػػػػػػػػًة عل ػػػػػػػػهِ 
 

 ُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُفواي اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأِعاا ُمآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةً  
 

  (2)مف الوافر :ة واالااآيـ ممف  آارب مف حميهـهـ دائمًي في اساعداٍد للمواجاو 

ـُ أّاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ـُ اي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوا   أال ال  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 د وِاْ َاػػػػػػػػػػػػػيَاَضْعضػػػػػػػػػػػػْعاي َوأاػػػػػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػػػػػ 

 

 عل اػػػػػػػػػػػػػػػػػيأال ال  جاَلػػػػػػػػػػػػػػػػػْف أحػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد 

 

 فاْجاَػػػػػػػػػَؿ فػػػػػػػػػوَؽ َجْاػػػػػػػػػِؿ الجيهل اػػػػػػػػػي 

 

 هػػػػـ مػػػػذلؾو   ممػػػػيرماـ مايصػػػػلة فػػػػ اـوهػػػػـ أصػػػػحيب اسػػػػٍب عظػػػػ ـ فشػػػػجيعااـ و 
 (3)الوافر مف :الااي ء د اـأصحيب س يدة وعّزة فييمُر و 

 ثاػػػػػػػي َمْجػػػػػػػَد عْلَآمػػػػػػػَة ءػػػػػػػف َسػػػػػػػػ ؼٍ ور 

 

 أءػػػػػػػيح لاػػػػػػػي ُحصػػػػػػػوَف المْجػػػػػػػِد ِد اػػػػػػػي 

 

 ورثػػػػػػػػػػػُت ُمَاْلِاػػػػػػػػػػػً  والخْ ػػػػػػػػػػػَر ِماػػػػػػػػػػػهُ 

 

ـَ ُذخػػػػػػػػػػػػ   ُر الػػػػػػػػػػػػذاِخر ايُزَهْ ػػػػػػػػػػػػرًا ِاْعػػػػػػػػػػػػ

 

 واحػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػيمُموَف ِإذا أِطعاػػػػػػػػػػػػػي

 

 وَف ِإذا ُعصػػػػػػػػػػػػ ايواحػػػػػػػػػػػػُف العػػػػػػػػػػػػيزمُ  

 

                                                        
 .ٗٙ  صٔالايشر: دار المايب العرءي  ء روت ط  ااظر: د واف عمرو ءف ملثـو ( 1)
 .ٗٙص  ٔط ء روت العرءي  المايب دار: الايشر  ملثـو ءف عمرو د واف: ااظر ( 2)
 .ٗٙ  صٔالايشر: دار المايب العرءي  ء روت ط  ملثـو ااظر: د واف عمرو ءف ( 3)
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 واحػػػػػػػػػف الاػػػػػػػػػيرُموَف ِلمػػػػػػػػػي َسػػػػػػػػػِخْطاي

 

 وْاحػػػػػػػػػػف اآلِخػػػػػػػػػػُذوَف ِلمػػػػػػػػػػي رضػػػػػػػػػػ اي 

 

 َف إذا الاآْ اػػػػػػػػػػػػػػػػػيوُماَّػػػػػػػػػػػػػػػػػي اي ماػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 و أِء اػػػػػػػػػػػػيومػػػػػػػػػػػػيَف اَيْ سػػػػػػػػػػػػر ف َءُاػػػػػػػػػػػػ 

 

  الجػػيهلي الػػذي لػه ع  ػػة ءػيلفخر أو الحػػرب عيمػػةوال فػت ل ااءػػيه فػي  ػػرا ة الشػعر 
ذلػػؾ و  أف ُجػػؿ الخصػػيئص الحرء ػػة اامػػرر سػػواً  علػػ  مسػػاون المعػػياي أو الصػػورة الشػػعر ة

معاػ  وهػي  ر ءػة مءاػ  و   ميف اآرأ مثً  أء ياًي ماسوءة إل  عاارة ءف شداد  مف شيعٍر آلخر
اإلشػػيرة إلػػ  أّف  ُهاػػي الُءػػّد مػػفشػػيعراف  اسػػجيف علػػ  افػػس الماػػواؿ و فيل  مػػف الػػاص السػػيءؽ

 .(1) الايث ر واض  جلي في الشعر الجيهلي عيمةمءدأ الايُثر و 

 مف الوافر :(2)ءمي حآآه مف اصرءافسه وءآومه و  آوُؿ عاارة ُمفاخرًا 

 ّاػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػزار  ف لمػػػػػػػػػػػػػػيسػػػػػػػػػػػػػػلي عَ 

 

 شػػػػػػػػػػف اي مػػػػػػػػػػػف فوارسػػػػػػػػػػػاي المءػػػػػػػػػػػودا 

 

ـُ ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرنو   خل اػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اسيَ ُهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػءِ     َ ْلِطْمػػػػػػػػَف الخػػػػػػػػدوداُ ء ػػػػػػػػؿ الصل

 

 مااػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػيئر اي طػػػػػػػػػػػير خوفػػػػػػػػػػػيً 

 

 فيضػػػػػػػػػح  العػػػػػػػػػيلموف لاػػػػػػػػػي عء ػػػػػػػػػدا 

 

 وجيوزاػػػػػػػػػػػػي الثلر ػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي ُع هػػػػػػػػػػػػي

 

 ولػػػػػػػػػػػػـ ااػػػػػػػػػػػػرؾ لآيِصػػػػػػػػػػػػداي وفػػػػػػػػػػػػودا 

 

ي لفظػٌة هػ ػداف الءطولػة فػي العصػر الجػيهلي و لعؿ لفػظ الفاػوة مػيف ايشػ   فػي مو 
الوفػي  فػي معاػ  الشػجيعة و عملت فآػد اسػا  ماءي اػةالمعػياي الجيمعة لمث ر مػف الخػ ؿ و 

د ودفػػ  الملمػػيت واحمػػؿ ايعءػػي  ومث ػػر مػػف ءيلوعػػد والءػػر ءيلعاػػد والصػػءر علػػ  الشػػدائ
       .الصفيت المحمودة

 هو أفعيلػ الشػرؼ ءخ لػه المر مػةلعػرب هػو السػ د الػذي اػيؿ السػؤدد و والفا  عاػد ا
   .الميمؿ الجزؿ مف رجيلههذا فا  الحي أي س ده و  :ُ آيؿو   العظ مة

                                                        
    مػػف ماشػػورات ااحػػيد الملاػػيب العػػربٕٙص  ااظػػر: جدل ػػة الآػػ ـ فػػي الشػػعر الجػػيهلي ُرؤ ػػة اآد ػػة ُمعيصػػرة ( 1)

 ـ.ٕٔٓٓدمشؽ 

 .ٓ٘  صٔللخط ب  دار المايب العرءي/ ء روت ط  ااظر: شرح د واف عاارة ( 2)
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في العصر الجػيهلي اسػاآرار م مػ    ْظاُر مف ِ را ة شعر المدح والرثي  والفخرو 
الاموذج" الخػيص أو الخػيرؽ الػذي لعرءي ضمف صفيت مثيل ة َشّمَلت "َشخص ة الءطؿ ا

ػػػعرا  علػػػػ  ُصػػػاِعِه مػػػػف خػػػ ؿ رصػػػ د ضػػػػخـ مػػػف معػػػػياي المػػػرو ة مػػػػيلمـر  :عمػػػَؼ الشل
َـّ عرا ػػة الاَّسػػب  الّشػػجيعة خيصػػةً و  ايافػػة إلػػ  أ صػػ  مػػي ُ ممػػف أف والحلػػـ والاجػػدة و   ثُػػ

صػػػػفيٍت ضػػػػمف دائػػػػرة الفضػػػػ لة وايخػػػػ ؽ مثػػػػيؿ مػػػػف معػػػػيٍف و ُ ضػػػػيؼ إلػػػػ  الصػػػػورة ال
 د أسست هذه الآ ـ يسيل ب الءاي  الاصو ري لاي فيلشجيعة مػثً  اراءطػت   و (1)السيم ة
الرِّ يح الاػي احمػؿ السلػحب الُممطػرة إلػ  و  وصورة السلحب  المـر اراءط ءيلءحرو   ءييسد

َخَلَ  الشلعرا  هذِه الصفيت عل  ممدوح اـ مف و ر حسيب فميّااـ  و د  ايرض الآيحلة
فمػي ُ آػيؿ فػي   امطّ ِاػهممي أدن إلػ  جمػود المضػموف و   احاوا صورة هؤال  الرجيؿ احايً 
                                                                                                                                                     .هذا الممدوح ُ آيؿ في اآلخر ف

إلسػػ مي للءطػػؿ ا ولػػة ءاػػذا المفاػػـو الشػػمولي اءػػرز وااَّضػػ  فػػي المفاػػـوهػذه الءطو 
 الءطولة ءيلفيظ ُمرادفةٍ مف خ ؿ اعء ر الُآرآف عف  وذلؾ  أضف  صورةوالءطولة ءيممؿ و 

 ح اًي آخر. الفاوةًي و ح ا هي الرجولةلاي و 

 المفهوم اإلسالمي لمبطولة في عصر صدر اإلسالم:

ال  ممف يي مجامٍ  إاسياي أف  اطػور إال إذا اطػورت اظراُػه إلػ  الامػوذِج الػذي 
إل ه احاػيُج الر ي إاّل أف اطور اظرة المجام  ءطؿ الذي  آوده إل  ذلؾ الاطور و ُ مثله ال

شػػ ئًي مػػف إلػػ  مػػي ُ سػػّم  ءػػيلثورة االجاميع ػػة الاػػي امػػسل ءشػػمٍؿ مءيشػػر أو و ػػر ُمءيشػػر 
 عل ػػه وسػػلـ عيرضػػت ءعػػض رسػػيلة اء اػػي محمػػد صػػل  اهللو   مرامزااػػهثواءػػت المجامػػ  و 

وأ ػػػّرت ءعػػػض الآػػػ ـ االجاميع ػػػة الاػػػي مياػػػت سػػػيئدة فػػػي   المرامػػػزات الماوارثػػػةالثواءػػػت و 
وذلػؾ فػي ءدا ػة عصػر صػدر   أاػت ءصػوٍر مميثلػة  للفاػ  الجػيهليو   المجام  الجيهلي

 اإلس ـ عادمي ميف ُشعرا  مشرمي  ر ش  اجوف الرسوؿ المر ـ

                                                        
 .ٚ٘ٔص  فيطمة اجور  ـٕٛٓٓ  عيـ ٗػ ٖالعدد    ٕٗمجلد  ؽمجلة جيمعة دمش :ااظر ( 1)



 25 

 اجػػػػوف  ر شػػػػًي و مػػػػدحوف الرسػػػػوؿ والماػػػػػيجر ف  فػػػػياءرن لاػػػػـ ُشػػػػعرا  المسػػػػلم ف 
دح ال  خالػػؼ عػف مػػ  حػظ فػػي مػدح حسػػيف وو ػُره مػػف الشلػعرا  للاءػػي أاػه ُ و اياصػير  و 

فمدحوا الرسوؿ المر ـ ءيلشجيعة والسػعة فػي المػـر  الُشعرا  الجيهل  ف لملوماـ وسيداااـ
" شػػةؿ حسػيف اإلسػػ مي المػدح والفخػػر    و  ػػد مػيف الوفػػي  ءػيلعاودوالػءطش ءييعػدا  و 

فمػػدح الرسػػوؿ صػػل  اهلل عل ػػه وسػػلـ  آاضػػي الفخػػر ءيإلسػػ ـ  و ػػد حّلػػت ف اػػي المعػػياي 
ف لـ  خؿ الفخػر مػف ءعػض المعػياي الآد مػة  ولمػف اإلس م ة محؿ المعياي ا لجيهل ة واا

هػػذه المعػػياي مياػػت ااصػػؿ ءػػيلآ ـ الاػػي  حارماػػي العػػرب و جلوااػػي ممػػي  حارماػػي اإلسػػ ـ 
  .(1)و جلاي مثؿ الدفيع عف الحم  والمـر والشجيعة واجدة الضع ؼ"

ن لػػػة مػػػف الصػػػفيت المثيل ػػػة مػػػيلاآو  آػػػوؿ حسػػػيف ءػػػف ثيءػػػت فػػػي مػػػدح الرسػػػوؿ ءجم
    :(2)الشَّجيعةوالجود و 

 أعاػػػػػػػػػي الرسػػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػػإّف اهلل فّضػػػػػػػػػَلهُ 

 

 ءػػػػػػػيلجودِ علػػػػػػػ  الخل آػػػػػػػِة ءػػػػػػػيلاآون و  

 

 مػيٍض علػػ  الاػػوؿ ءرمػيٌف لمػػي  طعػػوا

 

 إذا الُممػػػػػيُة احػػػػػيموا فػػػػػي الصػػػػػايد دِ  

 

 مػػػػػيٍض شػػػػػايٌب ُ ْساضػػػػػيُ  ءػػػػػهواٍؼ و 

 

 ءػػػػػدٌر أاػػػػػير علػػػػػ  ُمػػػػػؿِّ ايمػػػػػي ج ػػػػػد 

 

 صػػػػػػػػػورُاهُ  مضػػػػػػػػػ يِ  الءػػػػػػػػػدرِ  ُمءػػػػػػػػػيرؾٌ 

 

 مػػػػي  ػػػػيؿ مػػػػيف  ضػػػػيً  و ػػػػر مػػػػْردودِ  

 

 :(3)العفوءيلرحمة و  في مدح الرسوؿ المر ـ آوؿ معب ءف ُزه ر 

 ُأاءئػػػػػػػػػػُت أّف رسػػػػػػػػػػوؿ اهلل أوعػػػػػػػػػػداي

 

 والعفػػػػػػػو عاػػػػػػػد رسػػػػػػػوؿ اهلل مػػػػػػػيموؿ 

 

 ماػػً  هػػداؾ الػػذي أعطػػيؾ ايفلػػة الػػػ

 

 وافصػػػػػػػػػ ؿُ   ػػػػػػػػػرآف ف اػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػواع ظٌ  

 

 إّف الرسػػػػػػػوؿ لاػػػػػػػوٌر ُ ساضػػػػػػػيُ  ءػػػػػػػه

 

 سػػػػػػػػ وؼ اهلل مسػػػػػػػػلوؿُماّاػػػػػػػػٌد مػػػػػػػػف  

 

                                                        
 .280، )عصوره وفنونو وقضاياه(، حممد صاحل الشنطي، صايدب العرءيااظر:  ( 1)

 .ٓ٘ص  ٖ: د واف حسيف ءف ثيءت  دار الماب العلم ة / ء روت  طااظر ( 2)
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ  ص ٔالر يض  ط  للطءيعة والاشر   الايشر دار الشّواؼ د واف معب ءف زه ر :ااظر ( 3)
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 فػػػي اإل ػػػداـ وعػػػدـ الخػػػور اجػػد فػػػي أ ػػػواؿ السػػػلؼ الصػػػيل  معاػػػ  الءطولػػػة مامػػػث ً 
   .ءف الخطيب و وؿ عمرَ   ممثؿ  وؿ أءي ءمٍر لخيلد ءف الول د والجءف

         .(1) يؿ أءو ءمر لخيلد ءف الول د: احرص عل  الموت اوهب لؾ الح ية

الآػ    الشػجيعة ورائػز فػي الاَّػيسالجءف و  : يؿ عمر ءف الخطيب رضي اهلل عاهو 
       (2)الآ  اآلخر  فر عف أء ه"و   الرجؿ ُ آياؿ عمف ال  عرؼ

وأ ضػػًي  آػػوؿ اءػػف ا م ػػة: "ولمػػي مػػيف صػػ ح ءاػػي آدـ ال  ػػاـ فػػي د ػػااـ ودا ػػيهـ إال 
 ءػه ءيلشََّجيَعة والمػـر  ءػ َّف اهلل سػءحياه أاَّػه مػف اػول  عاػه ءاػرؾ الجاػيد ءافسػه  أءػدؿ اهلل

    (3)مف  آـو ءذلؾ  ومف اولَّ  عاه ءإافيؽ ميله  أءدؿ اهلل ءه مف  آـو ءذلؾ"

ف آػوؿ   عّمػي  يلػه السػلؼ الصػيل  ومذلؾ الءطولة عاد الف سػفة والمفمػر ف ال اءعػد
: "َحدل الشَّجيعة   عػف الجػير المضػطادو   الحػر ـءذؿ الَّافس للموت عػف الػدِّ ف و  اءف حـز

.. .سيئر ُسءؿ الحؽِّ و   الِعْرضوعف الاِض مِة ُظْلمًي في الميِؿ و   المظلـوعف المسَاِج ر و 
ٌر و و      (4)ُحْمؽ"ءذلاي في عرض ُدْا ي َاَاول

دخؿ الايس في د ف اهلل أفواجًي ءػدأت عادمي و ؼ الاجي  ء ف ممَة والمد اة و ولمف 
همػي الرلجولػة  ي صػفا ف عظ ماػ فاظار مثيل ة اإلس ـ في الءطؿ المسلـ ءصورة جل ة ف

الفاوة في هذا أف اذمر ءعضًي مف صور الرجولة و   ءؿو   الفاوة ممي رسماي الآرآف المر ـو 
 الُءدَّ أف اء ف ش ئًي مف معا  هذ ف المصطلح ف:    العصر

 

                                                        
 .ٔ جٕٜااظر:  العآد الفر د الءف عءدرءه ص ( 1)
 .ٓٚااظر: مميـر ايخ ؽ الءف أءي الدلا ي ص ( 2)
 .ٜٕٙ  صٕج/  الءف الآ ـ  ااظر: االساآيمة ( 3)
 .٘ٓٔص  دار اءف حـز  الءف حـز  ايخ ؽ و الس ر :ااظر ( 4)
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 :(1)معنى الرجولة

وعلػػ   :الممػػيؿ؛  ػػيؿُجػػؿ صػػفة اعاػػي ءػػذلؾ الشِّػػدَّة و و ػػد  مػػوف الرَّ  :ة آػػوؿ اءػػف سػػ د
 ػػيؿ فػػي وايمثػػر الرفػػ ؛ و   ذلػػؾ أجػػيز سػػ ءو ه الجػػر فػػي  ػػولاـ مػػررت ءَرُجػػٍؿ َرُجػػٍؿ أءػػوهُ 

  .(2)إذا ُ لَت هذا الرَُّجؿ فآد  جوز أْف اعاي مميَلهُ  :موض  آخر
ااِّصػػيَؼ اإلاسػػيف ِءمػػي ُ وَصػػُؼ ءِػػِه الرِّجػػيؿ فػػي أظاػػر معيا اػػي اْعاػػي  والرلجولػػة

سػيلة  الثِّآيؿ و  احو َاَحملؿ ايعءي عيدًة مف  ُسؿ المػراـ يعءػي  الرِّ مف أءرز ذلؾ َاَحملُؿ الرل
يت الءطولػة الرسؿ ءيّااـ رجيٌؿ اجامعت فػ اـ مػؿ صػفد وصؼ الآرآف المر ـ اياء ي  و فآ

ؿ العػدفاـ المثيؿ في الّشجيعة والآوة والمػـر والصػءر والحلػـ و   الافس ةالحرء ة والخُلآ ة و 
 اء ػي  الماعػػددة فػي الآػرآف المػػر ـفػي  صػص ايو  و رهػػي..و  والاآػي  والصػفي  واإلخػ ص

وال  حاػوف   أميـ الظلـ ساسلموففُاـ ال    المآيومة الِ  الرِّجيؿ صورًا ءطول ة فيرسـ هؤ 
مػػف أجػػؿ الرسػػيلة الاػػي  ءػػؿ  آفػػوف دائمػػًي مو ػػؼ الصػػمود  ال  خػػيفوفرؤوَسػػاـ للعػػدواف و 

 .(3)أرسلاي مف  ءلؾ إاّل رجياًل" مي"و  : يؿ اعيل  آماوا ءاي وُأمروا ءاءل ةاي
ال ُ سػاطيع   َحػرَُّة َرْجػ  و  : آػوؿ اءػف سػ ده  الءسػيلةالآػّوة و وهي أ ضًي اػدلؿ علػ  
ػػؿ ف اػػي. و المشػػي ف اػػي لخشػػواااي و  ػػؿ :ُ آػػيؿُصػػُعوءااي حاػػ  ُ ارجَّ الآػػوـُ إذا ازلػػوا مػػف  َاَرجَّ
ف مي عيهػد َعَلْ ػِه اهلل مػف الصػدؽ  (5). ومف ذلؾ صدؽ الّرُجؿ(4)دواِءِاـ في الحرب للآايؿ

ِمػف الُمػؤِما َف "  يؿ اعيل :  الءسيلة في مواجاااـة العدو وذلؾ ءيلشِّدَّة عل اـ و في مواجا
 "(6)ِرَجيٌؿ َصَدُ وا مي عيهدوا اهلل عل ه

                                                        
 و الفاوة الوصؼ و ل س الاوع. أ صُد ءيلرلجولة ( 1)

 رجؿ. :ميدة  ااظر لسيف العرب ( 2)

 .ٜٓٔآ ة   ااظر: سورة  وسؼ ( 3)
 ميدة رجؿ.  لسيف العرب :ااظر ( 4)

 ااظر افس ر هذه اآل ة في افس ر اءف مث ر. .ازلت في أاس ءف الاضر و أصحيءه ( 5)

 ٕٖسورة  ايحزاب  آ ة  :ااظر ( 6)
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 فيلرَُّجولُػػػة  (1) ػػػيؿ اعػػػيل " ِفْ ػػػِه ِرجػػػيٌؿ ُ ِحءلػػػوف أْف َ َاَطاَّػػػُروا"  ُحػػػبل الاََّطاُػػػرمااػػػي و 
ػػُؿ ايعءػػي  والالاػػوض ِءاػػي و  ػػدؽ فػػي الحػػؽ اعاػػي َاَحمل مواجاػػة العػػدو وذلػػؾ ءيلشَّػػجيعة الصِّ

الاَّطللػ  والآوة والءسيلة والطاُيرة والاآي  في المخءر والمظار والءعد عف سفيسؼ ايمػور و 
   .إل  معيل اي

و ػد حمػ  اءػف   اياثػ يون ف اي الػذمر و صفة اخا ير ة  اس د اموف الرلجولة و 
فااي ل الػرَُّج ف  عاػي افسػه  :أّف أءي ز يد الم ءي  يؿ في حد ث له م  امرأاه :ايعراءي

  مياػػت عيئشػػة :فػػي الحػػد ثو  الرَُّجلػػة فَةلَّػػَب الُمػػَذمَّر ميّاػػه أراد َفَااػػي َل الرَُّجػػؿ و   امرأاػػهو 
اَشػػػءَّات ءيلرِّجػػػػيؿ فػػػػي الػػػػرأي ا امػػػػرأة َرُجَلػػػػة إذ :ُ آػػػػيؿو  .(2)رضػػػي اهلل عااػػػػي َرُجلػػػػة الػػػرأي

 آػوؿ الػدماور و  (4)ال َءْ ػٌ  َعػْف ِذْمػِر اهلِل"جيٌؿ ال ُاْلِاػْ ِاـ ِاجػيَرٌة و رِ " :.  يؿ اعيل (3)المعرفةو 
! ي ملمػة رجػيؿ فػي الآُػرآف أّاػه ذمػر؟هؿ اعاػ :محمد رااب الايءلسي في افس ر هذه اآل ة
 .(5)ءؿ الءطؿ  ال فملمة رجؿ أمءر مف أف اعاي َذَمراً 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 ٛٓٔسورة  الاوءة  :ااظر ( 1)

 ميدة رجؿ.  ااظر: لسيف العرب ( 2)

 اآسه. ( 3)

  .ٖٚآ ة ر ـ   سورة الالور :ااظر (4)

 www.nabu.com/brown/ar/brint.bhb?art=4437راءط:   موسوعة الايءلسي للعلـو اإلس م ة :ااظر ( 5)

www.nabu.com/brown/ar/brint.bhb?art=4437 
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  :أّما الفتوة

 الفعػؿ َفاُػَو َ ْفاُػو َفاػي .و   الشَّػيءةالشيب و  :الَفِا َّةوالفا  و   الشءيب :الفاي  :ففي اللةة
  الّااػػير َفَا ػػيف لآّواامػػيو ػػد َسػػمَّوا الل ػػؿ و   درهي عػػيدة؛ يّف الشػػءيب مصػػفػػيلفاوة هػػي الآػػوة

ضػػعيؼ ُمػؿ  ػوي؟ و   الااػير فػػي إذالؿ مػؿ عز ػزمػف أ ػون مػػف الل ػؿ و و  مػػف ذلػؾ  ػػوؿ واا
    :الّشيعر

 الفَا ػػػػػػيف أف َعَصػػػػػػفي ءػػػػػػه مػػػػػػي لءػػػػػػثَ 

 

ػػػػػػػػػػػرا ِمْفايحػػػػػػػػػػػيو      (1)لُمػػػػػػػػػػػؿِّ ُ ْفػػػػػػػػػػػؿ  سَّ

 

اشػاآيؽ الفاػوة مػف الفاػي  ءمعاػ  الشػءيب اَػدُؿ علػ  أف الفاػ  ال ُءػدَّ أف  مػوف  و ػػًي و 
إذا   َاَفاَّ ػػػتُ  آػػػوؿ الشػػ ُ الُمسػػػف: و   وهػػػذه صػػفيت الّشػػػءيب  مضػػػي ف ػػػه عػػـز و   ُشػػجيعيً 

  الماػػيرة فػػي الطعػػف ءػػيلرم و   احامػػيؿ المشػػيؽو   مػػف  ػػوة جسػػم ة َاَخّلػػؽ ءػػيخ ؽ الفا ػػيف
  .(2)والضرب ءيلس ؼ

لو ػػوؼ أمػػيـ فػػي ا و ػػد صػػّور الآػػرآف المػػر ـ  ػػوة وشػػجيعة إءػػراه ـ وجرأاػػه وحمماػػه
ـْ ُ َآيؿُ َسِمْعاي فاً   " ض الااـ ءيلفاوة   يؿ اعيل :الّطةية و     (3)"َلُه إءراه ـ ْذُمُرُه
ثءػػت لمػػر ـ ُمػػّؿ مػػف اسػػادّؿ علػػ  الحػػؽ وآمػػف ءػػه وَصػػَءَر و مػػذلؾ وصػػؼ الآػػرآف او 

زداػيهـ ءاـ و إّااُػـ فا ػٌة آماػوا ءػر  لحؽ ءه ءػيلفاوة  ػيؿ اعػيل : " عل  مؿ أاواع ايذن الذي
   (4)ُهدن"
لجسػػػم ة فيسػػػُاعملت ءمعاػػػ  لمػػػف الفاػػػوة اطػػػورت إلػػػ  معػػػيٍف أخػػػرن و ػػػر الآػػػوة او 

المػـر وفػي اصػط ح الفاػوة هػي السػخي  و  : يؿ صيحب المعجـ المحػ ط  المـرالسخي  و 
 .(5)اآلخرةف اؤثر الخلؽ عل  افسؾ ءيلدا ي و أهؿ الحآ آة هي أ

                                                        
 .ٕٔ  صٖ  طمماءة ااضة مصر ءيلفجيلة  عمر الدسو ي  ااظر: الفاوة عاد العرب ( 1)
 .ٕٔافسه  ص :ااظر ( 2)
 ٓٙسورة  اياء ي   :ااظر ( 3)

 ٖٔااظر: سورة الماؼ  ( 4)

 ٖٛٔص الآيهرة  ُمعجـ الاعر فيت للع مة محمد الس د الجرجياي   دار الف صل ة :ااظر ( 5)
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.. والفاػػوة .فاػػوافالفاػػ   الشػػيب والسػػخي المػػر ـ وهمػػي فا ػػيف و  :جػػي  فػػي المحػػ طو 
 فاوااـ ولءااـ ف اي. و   افيا المـر و د افا  و 

فآ ػػؿ   هػػو فػػي ايصػػؿ مصػػدر َفِاػػَي َفاػػً  ُوِصػػؼ ءػػه  ءػػري: الفاػػ  المػػر ـ  ػػيؿ اءػػف
   : دللؾ عل  صحة ذلؾ  وؿ ل ل  ايخ ل ةو  :؛  يؿرُجؿ َفا ً 

 واً  فػػػػػػػػإاَُّمـفػػػػػػػػإف َاًمػػػػػػػػِف الآالػػػػػػػػ  َءػػػػػػػػ

 

(1)مي  الاـُ آَؿ َعوِؼ ءِف عػيمرِ  فا ً  
 

 

ومعاػ  هػػذه  الخلػؽ"اعميؿ ايخػ ؽ المر مػة مػ  اسػػوالفاػوة فػي أ ػواؿ العلمػي  هػي "
الاَّاف ذ الفعلػي لمػي اآاضػ ه ايخػ ؽ الحم ػدة الاػي أّف الفاوة هي الّاطء ؽ العملي و العءيرة 

 .(2)ال ُءدَّ أف  َاَحّل  ءاي مف اّاصؼ ءيلفاوة

أ ػواؿ العلمػي  حػوؿ الفاػوة  عاػدمي ذمػر " أّف   –رحمػه اهلل  – د لّخص اءف الآ ـ و 
 .(3)العءُد أَءَدًا في أمر خدمِة و رهأصؿ الفاوة عادهـ هي أف  موف 

الجسػػم ة فػػي الُحرّ ػػة  همػػذا اسػػاعملت الفاػػوة فػػي الآػػوة المعاو ػػة   يسػػًي علػػ  الآػػوةو 
ظاػير الاِّعمػة و   و ضػي  حػوائجاـ  الّسعي في أمور الاػيسوالمـر و  سػرار المحاػةواا وأف   اا

: (4)لؾ  ػيؿ الآا ءػيولػذ مؿ هذه صفيت الرلجولة الميملػة  ُ امر افسهُ اصؼ المر  و ره و 
و ػػدؿ علػػ    مػػف الرِّجػػيؿ عاػػ  الميمػػؿ الجػػزؿالحػػدث إامػػي ءملػػ س الفاػػ  ءمعاػػ  الشَّػػيب و 

  :ذلؾ  وؿ الشيعر

 إّف الفاػػػػػػػػػػػ  َحّمػػػػػػػػػػػيُؿ ُمػػػػػػػػػػػؿِّ ُمِلّمػػػػػػػػػػػةٍ 

 

 لػػػػػػػػػػ س الفاػػػػػػػػػػ  ِءُمػػػػػػػػػػَاعَّـِ الصػػػػػػػػػػء يفِ  

 

                                                        
 ٖٖٚص   ميدة " الفاي " الجز  الراء   الُمح ط آيموسااظر: ال ( 1)

 .ٖٖ٘  ص ٕج/   مدارج الّسيلم ف :ااظر ( 2)
 .ٖٖ٘  ص ٕج/   افسه ( 3)
 .ٕٔص عمر  الدسو ي  ااظر: الفاوة ( 4)



 31 

 ر ءػػػة مػػػف  ّف المعػػػياي الاػػػي ااصػػػؼ ءاػػػي الفاػػػوة ءػػػدو لػػػي مػػػف خػػػ ؿ مػػػي سػػػلؼ أو 
  الشَّػػجيعةالفاػػوة رجولػػة ماآدمػػة ااسػػـ ءػػيلآوة و لعػػؿ و   المعػػياي الاػػي ااصػػؼ ءاػػي الرلجولػػة

   .و رهيوالفضيئؿ ايخرن مف مـر وحلـ وصءر و 

أّمػي الرجولػػة ف ءػػدو لػػي أّااػػي ءطولػػة اءػرز ويلءػػًي فػػي الجياػػب المعاػػوي ميلثءػػيت علػػ  
 الافس وو رهي. ومء  روءيت  جيئر والجار ءيلحؽ في وجه سلطيف  الدعوة إل هو   الحؽ

 الفتوة من الجانب الحربي في عصر صدر اإلسالم:  الرجولة و 

لص مػػف الفاػػوة مػػف الجياػػب الحرءػػي  ءػػؿ اإلسػػ ـ ءيعثاػػي الػػاَّخإذا مياػػت الرلجولػػة و 
الفاػوة مػف الجياػب فػإف الرجولػة و   االسػاةيثةعير الآعود عف طلب الثػير وعػف الّصػر ُ و 

فػػي حػػػد ث أءػػي موسػػػ  اهلل و فػػي المفاػػػـو اإلسػػ مي ءيعثاػػػي الجاػػيد فػػي سػػػء ؿ  الحرءػػي
 :سػلـيؿ أعراءي للاءػي صػل  اهلل عل ػه و سلـ  يؿ:  يشعري عف الاءي صل  اهلل عل ه و ا

 :؟ فآػيؿمػف فػي سػء ؿ اهلل  ُ آياؿ لُ رن ممياػهو   والرجؿ ُ آياؿ لُ ذمر  الرَّجؿ ُ آياؿ للمةاـ
                                                                             .(1)فاػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػء ؿ اهلل"  لامػػػػػػػػػػػػػوف ملمػػػػػػػػػػػػػة اهلل هػػػػػػػػػػػػػي الُعل ػػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػػػف  ياػػػػػػػػػػػػػؿَ 

  .(2)اسافراغ الوس  في الحرب أو اللسيف أو مي أطيؽ مف شي الُمءيلةة و  :الِجايدُ و 

  .(3)المفَّيرالحايءلة: ءذؿ الُجاد في  ايؿ والجايد عاد الشيفع ة و 

وهػػػو عاػػػد الحاف ػػػة ءػػػذؿ الوسػػػ  والطي ػػػة فػػػي سػػػء ؿ اهلل عػػػّز وجػػػؿ ءػػػيلافس والمػػػيؿ 
    .(4)المءيلةة في ذلؾ للجايدو   اللسيف أو و ر ذلؾو 

 

                                                        
دار     محمػد ءػف إسػميع ؿ ءػف إءػراه ـ ءػف المة ػرة الءخػيري  أءػو عءػد اهللٖٕٔب ر ػـ ٖٗ/  ٔااظر:  الءخيري ) ( 1)

 .ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ  ايول  :الآيهرة  الطءعة –الشعب 
 .ٓٔٚءيب الج ـ  ص  ٔج/ الءف ماظور ااظر:  لسيف العرب ( 2)
 .ٙ/ٖ فا  الءيري شرح صح   الءخيري :ااظر ( 3)
 .٘ٚ/ٙ ااظر:  ءدائ  الصايئ  للميسياي ( 4)
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يت الآرآف وأ واؿ رسوؿ اهلل صل  ومف خ ؿ الاظر في المعيجـ الُلةو ة وءعض آ 
دب ادؿ عل  الاحمػؿ  - هػ -ج ميدة )ت ءعض العلمي  فإااي اِجد اعر فياهلل عل ه وسلـ و 

واجاػة أعػدا  المجيهد هو الذي  ءذؿ ُجْاَدُه وطي َاُه في مو  .ءذؿ ُ صيرن الُجادوالصءر و 
ُجػوُد  َ الػذي ُ َجيهػُد اْفَسػُه هواهػي و  هػوو   ءءػذؿ افسػه فػداً  لاػذا الػدِّ ف اهلل في سيحة الآايؿ
ُر ِلَسيَاُه لمؿ مي ُ ِعزل هذا الدِّ ف هوو   َطَمعًي ف مي عْاَدهءميِلِه طيعًة ِلَرءِِّه و            .الذي ُ َسخِّ

في المفاـو اإلس مي في جياءاي الحرءي في هذا  و د امثلت صور الرجولة والفاوة
ماال ح ية له و  دا ه وأصءحت هذه ايوامر اءراسيً لّء  ااهلل و المجيهد الذي اماثؿ يوامر 

 .".إذا   ؿ لمـ اافروا في سء ؿ اهلل إثَّي لاـ إل  ايرض ي اي الذ ف آماوا ميلمـ "  يؿ اعيل 

مي اءاةي  مرضياه واشّوؽ لجّاياه و افسه في سء ؿ اهلل والمجيهد هو الذي اافؽ ميله و  (1)
 ػيؿ اعػيل :" ال  .أَعّد اهلل لمف اساشاد في سء ؿ هذه العآ دة الاي أرسؿ ءاي اءػي الرحمػة

ػَرِر َواْلُمَجيِهػػُدوَف ِفػػي َسػِء ِؿ اللَّػػهِ َ ْسػَاِوي اْلَآيِعػػُدوَف ِمػػَف اْلُمػؤْ  ـْ  ِمِا َف َوْ ػػُر ُأوِلػػي الضَّ ِءػػَيْمَواِلِا
ـْ َعَلػػ  اْلَآيِعػػِد َف َدَرَجػػًة َوُمػػ َوَأْاُفِسػػِاـْ  ـْ َوَأْاُفِسػػِا ػػَؿ اللَّػػُه اْلُمَجيِهػػِد َف ِءػػَيْمَواِلِا  َّ َوَعػػَد اللَّػػُه َفضَّ
ػػَؿ اللَّػػُه اْلُمَجي اْلُحْسػػَا    فةػػدا الفاػػ  المسػػلـ ال  (2)ِهػػِد َف َعَلػػ  اْلَآيِعػػِد َف َأْجػػًرا َعِظ ًمػػي"َوَفضَّ
فػي مػ  الثءػيت والءسػيلة  ةو ءػذؿ روحػه رخ صػة مػف أجػؿ عآ ػدة ُمَفػّداَ   ءييخطػير  مارثُ 

 ػػه  مػػف المػؤما ف ِرجػيٌؿ َصػَدُ وا مػي عيهػدوا اهلَل عل" :ممػي فػي  ولػه اعػيل   سػيحيت الػوو 
الشلجعيف مف هؤال  الفا يف و  (3)مي َءدَُّلوا َاْءِد  "وِمْاُاـ مف  ااِظُر و  َفِمْاُاـ َمف َ ض  احَءهُ 
وذلؾ "عادمي ااض رسوؿ اهلل إل  أصحيءه   رسوله عم ر ءف الحميـالذ ف لءوا أمر اهلل و 

الػػذي افػػس محمػػد ء ػػده ال و  : ػػيئ ً  وة ءػػدر وأخػػذ ُ حّرضػػاـ و حػػثاـ و ساااضػػاـفػػي وػػز 
فآػػيؿ   فُ آاػػؿ صػػيءرًا ُمحاسػػءًي مآػػءً  و ػػر مػػدءر إال أدخلػػه اهلل الجّاػػة  ال ػػـو رجػػؿ ُ آػػيالاـ

! :فػي  ػده امػرات  ػيمُلافّ عم ر ءف الحمػيـ اياصػيري و  ٍُ ُِ ءػ ءػ ف أف أدخػؿ فمػي ء اػي و  ءػ

                                                        
 .ٖٛااظر: سورة الاوءة  ر ـ اآل ة  ( 1)
 .ٜ٘ااظر: سورة الاسي   ر ـ اآل ة  ( 2)
 .  ٖٕر ـ اآل ة   سورة ايحزاب :ااظر ( 3)
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ـّ ألآ  الامرات مف  ػده و   الجّاة إال أف  آالاي هؤال  فػيعً  ءاػـ فآياػؿ الآػـو   أخػذ سػ فهث
 :آوؿهو  ايفيع ؿ حا  ُ ِاؿ و 

 زادِ  رمضػػػػػػػػػػػػػػػػًي إلػػػػػػػػػػػػػػػػ  اهلل ءة ػػػػػػػػػػػػػػػػرِ 

 

 المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدِ  إال الالآػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

 فػػػػػػػػي اهلل علػػػػػػػػ  الجاػػػػػػػػيدِ  الّصػػػػػػػػءرُ و 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿل زاٍد ُعْرَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة الّافػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِد   و  

 

 (1)الّرشيدِ و ُر الالآ  والءِِّر و 

مذلؾ إذا اظراي في معظـ آ يت الآرآف المر ـ وجداي أااي ادعو إل  المجيهدة مػف و 
مػيف اهلل سػءحياه واعػيل  ال و   والػدِّفيع عػف عآ ػدة الاوح ػد  العظػ ـأجػؿ اشػر هػذا الػدِّ ف 

اءل ةاػي إلػ  رسػيلة و ُ ر ُد أف  ااسب إل  هذا الدِّ ف إال الرِّجيؿ الذ ف  احملوف أدا  هػذه ال
فػػػ  ُاَوللػػػوهـ إذا لآ ػػػاـ الػػػذ ف مفػػػروا زْحفػػػًي  ذ ف آماػػػوا ػػػيؿ اعػػػيل "  ػػػي أ اػػػي الػػػ .ميفػػػة الاػػػيس

  الثءػػيت فػػي الآاػػيؿاإل ػػداـ و ايدءػػير" دالػػٌة علػػ  المواجاػػة و فػػ  ُاوللػػوهـ فجملػػة "  ايدءػػير"
الثءػػيت  المسػػلم ف ءيلثءػيت فػػي الجاػػيد و وأمػػر اهلل  الفاػػوةوعػدـ الفػػرار وهػػذه هػػي الرجولػة و 

ـْ ِفَئػًة  َفػيْثُءُاوْا َواْذُمػُروْا في الآايؿ وهذه هي الرلجولة  يؿ اعيل : "َ ي َأ لَاي الَِّذ َف آَمُاوْا ِإَذا َلِآ ُا
ـْ ُاْفَلُحوَف"  .الّلَه َمِث ًرا لََّعلَُّم

الفاػوة  ااجلػ  فػي طػيلوت ف صورة أخرن مف صور الرلجولة و أ ضًي ُ ْءِرُز لاي الآرآو 
  العػػػدةده عاػػػدمي  ػػػيموا ءمواجاػػػة العميلآػػػة  ػػػـو جػػػيلوت وهػػػـ  فو ػػػوااـ فػػػي العػػػدد و جاػػػو و 

وهػذه اآل ػة أازلاػي اهلل   االااصػير ءعػد اوف ػؽ اهلل صػءرهـفيساطيعوا ءشجيعااـ وثءػيااـ و 
ػي َءػَرُزوا ل  " يؿ اعػي .الشجيعةأمَِّاِه لمي اارء  عل  الصءر و  عل  رسوله ل ءلَّةاي إل  ولمَّ

  اْاُصػْراي علػ  الآػوـِ المػيفر فَرءَّاي أفػرْغ علْ اػي َصػْءرًا وثَءِّػْت أْ ػَداَماي و  ُجُاوِدِه َ يلوالجيلوَت و 
ذا اظراػي إلػ  أللفظػة ايولػ  فػي اآل ػة ذف اهلل" و فازموهـ ءإ السػيءآة )ءػرزواب الاػي اػوحي اا
مػػذلؾ ُدعػػيؤهـ فػػي   االامشػػيؼ وجػػداي أّف المواجاػػة فػػي الآاػػيؿ هػػي الرلجولػػةءيلمواجاػػة و 
رجػػولِااـ وفاػػوااـ  عل اػػي صػػءرًا وثَءِّػػت أ ػػداماي وااصػػراي"  ػػدؿ علػػ  رءاػػي أفػػرغ"  ولػػه اعػػيل 

  .ءيلاصر ثآااـو  وذلؾ ءإ داماـ

                                                        
 .ٖٛشو ي ض ؼ  ص  ااظر: الءطولة في الشعر العرءي ( 1)
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و اضػػ  لاػػي مػػف خػػ ؿ مػػي سػػءؽ أفَّ الءطولػػة فػػي المفاػػـو اإلسػػ مي هػػي الشػػجيعة 
 .الصءروالمجيهدةواإل داـ والثءيت في الآايؿ و  المفرطة ماجلِّ ًة في المواجاة

الاي امثلت في هي الشجيعة الفيئآة هذا المجيهد أهـ مآوميت الفاوة و فظارت في 
اجااػػيب مػػي ااػػػ  اهلل ءيماثػػيؿ مػػػي أمػػر اهلل ورسػػوله ءػػػه و رسػػوله اهلل و  المسػػلـ الػػذي ُ ط ػػػ 

مػػف أجػػؿ اشػػر هػػذا  فيصػػءحت الشػػجيعة واإل ػػداـ واجءػػة علػػ  مػػؿ مسػػلـ  ورسػػوله عاػػه
 وساة رسوله   الد ف ءمجيهدة مف لـ  ماثلوا إل  مايب اهلل

مػف حءػه  اػ  المجيهػد فػي هػذا العصػر الايءعػةالف ومف صور شػجيعة و ػوة وءسػيلة
فػػػي فػػػي  ولػػػه وفعلػػػه و  مو ػػػؼ و ػػػر واحػػػد مػػػف هػػػؤال  الفا ػػػيف ي اجلػػػ  فػػػيدِّ ف مػػػلاػػػذا الػػػ

الموا ػػؼ مػػي مػيف ماػػه فػػي وػزوة الخاػػدؽ عاػػدمي  مآػدمااـ علػػي ءػػف أءػي طيلػػب ومػػف الػؾ
فخػرج لػه علػ     ػد رمػب فرسػًي لػهو   هػو عمػرو ءػف ودطلب الاِّزاؿ أحد صايد د ُ ر ش و 

إّاػػؾ ماػػت اعيهػػد اهلل أال  ػػدعوؾ رجػػٌؿ مػػف  ُػػر ش إلػػ  َخلَّاػػ ف إال    ػػيؿ لػػه:  ػػي عمػػروو 
لػػ   فػػإاي أدعػػوؾ : ػػيؿ علػػ  لػػه  أجػػؿ :أخػػذت ماػػه إحػػداهمي  ػػيؿ إلػػ  اهلل عػػّز وجػػؿ واا

ـَ  : ػيؿ عمػرو  فإاي أدعػوؾ إلػ  الاِّػزاؿ :ال حيجة لي ءذلؾ  يؿ :اإلس ـ  يؿرسوله و  وِلػ
فحَمػي  :اهلل أِحػبل أف أ الُػؾَ لماػي و  ػيؿ علػي: و ؟  ي ءف أخي فإاي واهلل مي أحبل أف أ الؾ

ـّ سػػير احػػو علػي  جاػػهعمػرو عاػػد ذلػؾ واػػزؿ عػػف فرسػه وضػػرب و  اصػػيرعي فااػػيزال و   ثُػ
فلمػػي ااجلػػ  عاامػػي ُشػػوِهَد علػػي   ثػػير الُةءػػير ء اامػػي حاػػ  حػػيؿ دواامػػيو   ِصػػراعًي شػػد داً 

ـّ و ػػؼ و   هػػو علػػ  صػػدر عمػػرو  حاػػػزل رأَسػػهُ و  اااصػػيره لاوثػػػيف ءعمػػرو و   ُ هػػػو  صػػ ثُػػ
ممػػػي  صػػػ ُ  ءػػػييحزاب الػػػذ ف    ػػػذءحوف لاػػػي الآػػػراء فاصػػػيب الاػػػي مػػػياوا ُ َآدِّسػػػوااي و ايو 

 أصحيءه:اجّمعوا م  ُ ر ش لآايؿ الرسوؿ و 
 رَة مػػػػػف سػػػػػفيهِة رأ ػػػػػهاصػػػػػَر الحجػػػػػي

 

 اصػػػػػػػرُت ِدْ ػػػػػػػػَف ُمحمػػػػػػػػٍد ِءِضػػػػػػػػرابِ و  

 

 هد ِاػػػػػػػػػػػػػػ يذؿَ خػػػػػػػػػػػػػػ ال احسػػػػػػػػػػػػػػُءّف اهلل
 

   (1)ايحػػػػػػػػػػزابِ  واء ِّػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػي معشػػػػػػػػػرَ  

 

   

                                                        
 .ٓٗشو ي ض ؼ  ص  ااظر: الءطولة في الشعر العرءي ( 1)



 35 

ة فػػي الجػػرأة اإلسػػ م ة فػػي هػػذا العصػػر المامثلػػ ومػػذلؾ مػػف صػػور الرجولػػة والفاػػوة
ّاػه لػـ  آػـ جػ ٌش أ  الشػجيعة الفيئآػة المراءطػة ءحسػف الاخطػ ط والآ ػيدةواإل داـ والثءػيت و 
جػ ش الػرـو الػذي  وامػه ميئػة  وامػه ث ثػة آالؼ ُمآياػؿ ءيلػذهيب لآاػيؿ  عل  مػّر الاػير ُ

 ػػد و   جػػ ش الػػرـو ميئػػة ألػػٍؼ مػػف عػػرب الشػػيـ وذلػػؾ فػػي وػػزوة مؤاػػة ااضػػـ إلػػ ألػػؼ و 
ظاػػػر ءػػػه الآػػػيدة المسػػػلموف  اجّلػػػت الفاػػػوة اإلسػػػ م ة فػػػي الُجػػػرأة واإل ػػػداـ والثءػػػيت الػػػذي

فاػػذا الفاػػ  المسػػلـ عءػػد اهلل ءػػف رواحػػة  زحػػُؼ ءج شػػه إلػػ    فػػي هػػذه المعرمػػة وجاػػدهـ
د لػػو لآػػػي مصػػػرعه حاّػػ  ُاماػػػب لػػػه مػػؿٌّ مػػػااـ  ػػػو و   حم ػػػةو ػػػد امػػااوا حميسػػػة و   العػػدو
  حثلاـ ماشدًا:اءف رواحة ُ حّرضاـ و و   الّشايدة

 مةفػػػػػػػػػػرةً  فلمّااػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػيؿ الػػػػػػػػػػّرحم

 

َءػػػػػػداو    ضػػػػػػرءًة ذات َفػػػػػػْرٍغ َاآػػػػػػذُؼ الزَّ

 

 ُمجاػػػػػػػػزةً  أو طعاػػػػػػػػًة ء ػػػػػػػػدْي َحػػػػػػػػّرافَ 

 

 المِءػػػػػػػػػداءحرءػػػػػػػػػٍة ااَفػػػػػػػػػَذ ايحشػػػػػػػػػيَ  و  

 

 حاّػػػ   آولػػػوا إذا مػػػّروا علػػػ  َجػػػدثي

 

(1)مػػػف وػػػيٍز و ػػػد رشػػػدا أرشػػػدؾ اهلل 
 

 

  .الءطوالت  مؿ فا  مسلـ في م يد ف الشرؼ و اامرر م وهذه الموا ؼ الءطول ة

فػػي عصػػر صػػدر اإلسػػ ـ ُ ءػػرزوف الفاػػوة فػػي هػػذا العصػػر فػػي  واسػػامر الشرػػعرا 
ثػػي ايوػػراض ال ءػػافس الآػػ ـ الموروثػػػة مػػف الاػػراث العرءػػػي  حميسػػ ة مػػيلفخر والمػػػدح والرِّ

ءػػػرز فػػػي هػػػذا العصػػػر الءطػػػؿ الجػػػيهلي ميلشػػػجيعة والآػػػوة والثءػػػيت و د ـ فػػػي العصػػػر الآػػػ
الُخُلآ ػة أمثػر مػف الءطػؿ الفػردي يف الشلػعرا  مػياوا معي مامثً  في ءطولاه الحرء ػة و الج

  ُ ػػػدرموف أف الءطػػػؿ ءءطولاػػػه إامػػػي هػػػو واحػػػٌد فػػػي أماػػػه الاػػػي رءاػػػه علػػػ  هػػػذه الءطولػػػة
 ِرؼ ءءطولاػػه فػػي العصػػر الجػػيهليفاػػذاالءطؿ الجػػيهلي عمػػرو ءػػف معػػدي مػػرب الػػذي ُعػػ
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  ُ شػػػػ ُد ءيااصػػػػير المسػػػػلم ف فػػػػي معرمػػػػة الآيدسػػػػ ةااةلةػػػػؿ مءػػػػيدئ اإلسػػػػ ـ فػػػػي  لءػػػػه و 
 :(1)و آوؿ

 الآيدسػػػػػػػػػػ ة حػػػػػػػػػػ ف زاحػػػػػػػػػػـ رسػػػػػػػػػػاـو 
 

 ُماػػػػػػػػػػي الُحمػػػػػػػػػػيَة ِءاػػػػػػػػػػّف مييشػػػػػػػػػػطيف 
 

 الضػػػػػػػػيرء ف ءُمػػػػػػػػؿِّ أءػػػػػػػػ ض ُمخػػػػػػػػدـ
 

 الطػػػػػػػػػػيعا ف مجػػػػػػػػػػيم  ايضػػػػػػػػػػةيفِ و  
 

ال ُ ءػيلةوف فػي  ؛خ ُ اـ أخ ٌؽ إس م ة في الحربأو   فاـ دائمًي مساعدوف للحرب
ماصػػػػػفوف  وهػػػػـ  ؛ يف ذلػػػػؾ مآػػػػّدر عاػػػػد اهللوال  حزاػػػػوف إذا ُوِلءػػػػوا  الفػػػػرح ءيالااصػػػػير

عػػػ   ملمػػػة   ءيلشػػػجيعة الماايه ػػػة فػػػي مواجاػػػة أعػػػدا  اهلل وفػػػي اصػػػرة د اػػػه الحا ػػػؼ واا
 اه ِءُصُدِرِهـ:و  ساآءلو  ءؿ إااـ  ِرُدوَف ِح يضه  ال  خشواهف   خيفوف الموت و   الحؽ

  آوؿ معب ءف ُزه ر  مدح المايِجر ف:

ـل العػػػػػػػػػراا ف أءطػػػػػػػػػيؿٌ   لُءوُسػػػػػػػػػاـُ  ُشػػػػػػػػػ

 

 مػػػػف اسػػػػِل داوَد فػػػػي الا جػػػػي سػػػػراء ؿُ  

 

 ال  فرحػػػػػػػػػػوف إذا ايلػػػػػػػػػػت رمػػػػػػػػػػػيحاـ

 

 ا لػػػػػػػػػوا ي ول سػػػػػػػػػوا مجيز عػػػػػػػػػي إذا ومػػػػػػػػػ 

 

 إال فػػػػػػػي احػػػػػػػورهـ ال  آػػػػػػػ  الطعػػػػػػػفُ 

 

 (2)مي إف لاػـ عػف ح ػيِض المػوِت اال ػؿُ  
 

وة فػػي جياء اػػي الفاػػلمفاػػـو اإلسػػ مي للءطولػػة مث ػػرًا مػػف صػػور الرلجولػػة و ا و ػػد أ ػػرَّ 
مػف أّف  اآرة في طءيع العػرب ماػذ جػيهل ااـ فعلػ  الػروـالاي ميات مسالافسي والخلآي و 

 اَآػػّدموف علػػ  و ػػرهـ و مػػياوا  ام ػػزوف  إاّل أّااػػـ ياوا  ءػػؿ اإلسػػ ـ  ءيئػػؿ مااػػيحرةالعػػرب مػػ
الاػي مػيزالوا عد د مف الصفيت  فآد رّءاُاـ هذه الصػحرا  الآيحلػة في المف ايمـ ايخرن 

ااي الرجولة والفاوة ومي  لحآاػي مػف الصػفيت في مآدم ع شوف ف اي ءيلعد د مف الصفيت و 
ءػػػي  الضػػػ ـ والمػػػـر و  هلل سػػػءحياه عاػػػدمي اخاػػػير اايخػػػرن ميلاجػػػدة والػػػذود عػػػف الحمػػػ  واا

اياء ػػي  وذلػػؾ عاػػدمي جعػػؿ آخػػر الرسػػؿ و   و ةاعػػيل  العػػرب إلػػ  اءل ػػِ الرسػػيلة السػػميو 
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اوح ػػد ءيلمحيفظػػة علػػ  هػػذه الآػػ ـ  ػػيـ اإلسػػ ـ ءعػػد اة  ػػر عآيئػػدهـ إلػػ  عآ ػػدة ال  مػػااـ
الآػػػ ـ إلػػػ  ااػػػذ ب حاّػػػ   صػػػؿ ءمػػػف والصػػػفيت وااػػػذ ب مػػػي  حاػػػيج مػػػف هػػػذه الصػػػفيت و 

ي اإلسػ ـ علػ  مػيف العػرب أّمػٌة شػجيعة ءػيلفطرة رّمػز و    ااسب إل ػه إلػ  درجػة الممػيؿ
 .الخُلآ ةُ حيفظ عل اي وُ د ـ وهُجاي وذلؾ ءيلارء ة الافس ة و 

المػػػؤما َف علػػػ  الآاػػػيؿ إف  مػػػف مػػػامـ عشػػػروَف  ؿ اعػػػيل "  ػػػي أ لاػػػي الاءػػػيل حػػػّرض ػػػي
ف  مػػف مػػامـصػػيء ذ ف مفػػروا ءػػيّااـ  ػػوـٌ ال  ةلءػػوا ألفػػًي مػػف الػػ ميئػػةٌ  روف  ةلءػػوا مػػيئا ف واا
    (1)" فآاوف

" آػوؿ اعػيل  لاء ػه صػل  اهلل عل ػه  :في افس ر اآل ة السػيءآة (2)السعديو آوؿ اءف 
ِض اْلُمْؤِمِا َف َعَل  اْلِآاَيِؿ أي: حثاـ وأااضاـ إل ه ءمػؿ مػي  آػوي  وسلـ: َ ي َأ لَاي الاَِّءيل َحرِّ
عزائماـ و اشِّط همماـ  مف الارو ب في الجايد  ومآيرعػة ايعػدا   والاره ػب مػف ضػد 

ػػػَجيَعة والصػػػءر  ومػػػي  اراػػػب علػػػ  ذلػػػؾ مػػػف خ ػػػر فػػػي الػػػدا ي  ذلػػػؾ  وذمػػػر فضػػػيئؿ الشَّ
واآلخرة  وذمػر مضػير الجػءف  وأاػه مػف ايخػ ؽ الرذ لػة الماآصػة للػد ف والمػرو ة  وأفَّ 
الشََّجيَعة ءيلمؤما ف أول  مػف و ػرهـ فرجػٌؿ واحػٌد مػف أءطػيؿ المسػلم ف  ةلػب عشػرة مػف 

؟ جعؿ هؤال  ايءطػيؿ ءاػذا الثءػيت والشػجيعةالذي   ي ُارن مي   الشلجعيف و ر المسلم ف
ءمػي  افو ػوف عل ػه حا  إفَّ ءطً  واحدًا  افوؽ أو  اشجَّ  عل  عشرة مف ايءطيؿ الذ ف رُ 

ت إ مػػيااـ الخُلآ ػػة ذلػػؾ إال ءسػػءب الارء ػػة الافسػػ ة و  مػػي أظُػػفل   العاػػيدفػػي الُعػػدَّة و  الاػػي َ ػػوَّ
 لؾ الفا  الآوي الخيرؽ. فيااجت ذ  رسيلااـءعآ دااـ و 

دـ ألفيظػػًي احػػوي أ ػػواؿ الرسػػوؿ صػػل  اهلل عل ػػه وسػػلـ اجػػد أّاػػُه اسػػاخ وفػػي معظػػـ
لحرصػػه علػػ  ارء ػػة أماػػه علػػ  الشػػجيعة الحرء ػػة فػػي  وذلػػؾ  المخالفػػة معػػياي الرلجولػػة

الاي  أ ضًي عل  الشجيعة الافس ةو   االساءسيؿ في الآايؿت و الجايد الاي اآـو عل  الثءي
علػػ  الشػػجيعة و   العػػزة فػػي مواطااػػياآػػـو علػػ  احامػػيؿ الشػػدائد والحلػػـ والحػػـز وايافػػة و 
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وحمي ة الجير  فعف أءػي   الوفي  ءيلعاودو   المـرآ ة الاي اآـو عل  ص ياة الشرؼ و الخل
هر ػػرة رضػػي اهلل عاػػه  ػػيؿ:  ػػيؿ رسػػوؿ اهلل صػػل  اهلل عل ػػه وسػػلـ: "المػػؤمف الآػػوي خ ػػٌر 

 مػف المػؤمف الضػع ؼ  وفػي مػؿٍّ خ ػر  احػرص علػ  مػي  افعػؾ  واسػاعف وأحبل إل  اهلل
ف أصيءؾ شي  ف  اآػؿ لػو أاِّػي فعلػت مػيف مػذا ومػذا  ولمػف  ػؿ  ػدَّر  ءيهلل وال اعجز  واا

 الاػػووي ه يلػكماا  والمػراد ءػيلآوة هاػي  (1)اهلل ومػي شػي  فعػؿ  فػإفَّ لػو افػا  عمػػؿ الشػ طيف"
عز مة الافس والآر حة فػي أمػور اآلخػرة  ف مػوف صػيحب هػذا الوصػؼ أمثػر إ ػداًمي  أّااي

علػ  العػػدو فػػي الجاػيد  وأسػػرع خروًجػػي إل ػػه  وذهيًءػي فػػي طلءػػه  وأشػد عز مػػة فػػي ايمػػر 
ءيلمعروؼ  والااي عف المامر  والصءر عل  ايذن في مؿ ذلؾ  واحامػيؿ المشػيؽ فػي 

ي والصػـو  وايذمػير  وسػيئر العءػيدات  وأاشػط طلًءػذات اهلل اعيل   وأروب في الص ة  
وعػف عمػرو ءػف م مػوف ايودي  ػيؿ: مػيف سػعد ُ علِّػـ  لاي  ومحيفظًة عل اػي  واحػو ذلػؾ 

"إفَّ رسػػوؿ اهلل صػػل  اهلل  ـ المعلػػـ الةلمػػيف المايءػػة و آػػوؿ:ءا ػػه هػػؤال  الملمػػيت  ممػػي  علػػ
عوذ ءؾ مف الجءف  وأعوذ ءؾ أف عل ه وسلـ ميف  اعوذ مااف دءر الص ة:" اللاـ إاي أ

أرد إل  أرذؿ العمر  وأعوذ ءؾ مف فااة الدا ي  وأعوذ ءؾ مػف عػذاب الآءػر  فحػدثت ءػه 
  .(2)مصعًءي فصد ه"

أمي اساعيذاه صل  اهلل عل ه وسلـ مف الجءف  فإاَّه  ؤدي إل  عػذاب   يؿ المالب:
ـْ َ ْوَمِئػذٍ  اآلخرة؛ ياَّه  فر مف  راػه فػي الزحػؼ ف ػدخؿ احػت وع ػد اهلل   لآولػه: َوَمػف ُ ػَولِِّا

 ورءمي  فاف في د اه  ف راد لجءف أدرمه.   

سػلـ  حػث فػي الحػد ث اآلاػي علػ  الشػجيعة الحرء ػة فػي والاءي صػل  اهلل عل ػه و 
ااػزاـ االسػ ـ والثءػيت فػي سػيحيت العػزة والمجػد وعػدـ الجػءف والفػرار و مواجاة أعدا  اإل

علػ  الشػػجيعة الافسػػ ة مػػف و  عػػدـ " والاػولي  ػػـو الزحػػؼ "ؾ فػػي ذلػأمػيـ العػػدو الةػػيزي و 
الشػػػجيعة و  الحلػػػـ وعػػػدـ الااػػػور وذلػػػؾ فػػػي عػػػدـ"  اػػػؿ الػػػافس الاػػػي حػػػـر اهلل إال ءػػػيلحؽ"

                                                        
 :الايشر مسلـ ءف الحجيج أءو الحس ف الآش ري الا سيءوري  ٕٗٙٙب ر ـ: ٕٕ٘ٓ/ ٗااظر: صح   مسلـ )  (1)

 محمد فؤاد عءد الءي ي :ء روت  احآ ؽ –دار إح ي  الاراث العرءي 

 .ٕٛٓ صٔٓٛر ـ الحد ث   ٖٛٗءيب   الآيهرة –للءخيري المطءعة السلف ة  ااظر: ايدب المفرد ( 2)
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اجااءػػػوا السػػػء  " العفػػػة  عػػػف الاءػػػي صػػػل  اهلل عل ػػػه وسػػػلـ  ػػػيؿ:المعاو ػػػة مثػػػؿ ايمياػػػة و 
و اػػؿ الػػافس الاػػي   والسػحر  الشػػرؾ ءػػيهلل :؟  ػيؿهػف  ػػي رسػػوؿ اهللومػػي  : ػػيلوا  الموءآػيت

ذؼ و ػػػػػ  والاػػػػػولي  ػػػػػـو الزحػػػػػؼ  وأمػػػػػؿ مػػػػػيؿ ال اػػػػػ ـ  وأمػػػػػؿ الرءػػػػػي  حػػػػػـر اهلل إال ءػػػػػيلحؽ
 .(1)مافؽ عل ه .المحصايت الةيف ت المؤمايت"

اجػد حرصػه عل ػه أفضػؿ الصػ ة  أ واؿ الرسوؿ صػل  اهلل عل ػه وسػلـؿ ومف خ 
ة والموا ػػؼ الرجول ػػة ايعمػػيؿ الءطول ػػلعػػؿ و   علػػ  اا ئػػة الجياػػب الافسػػي للءطػػؿ المسػػلـ

رء ػة ايءطيؿ المسلموف في عصر صدر اإلس ـ مي هي إال ءسػءب الػؾ الا الاي أظارهي
وفػػي المآيءػػؿ   اآػػرف الاػولي  ػػـو الزحػؼ مػػ  اإلشػػراؾ ءػيهللالعظ مػة الاػػي اػرفض الجػػءف و 
ػػَد الشػػا د حاػػ  أاَّػػه ال  ميلػػه مػػف ًي لػػه و  ػػدفف ءدمػػه الطػػيهر امر مػػ ءػػؿ ُ ةسػػؿ وال  مفػػفُامجِّ
وهػػذه الارء ػػة العظ مػػة  امثَّلاػػي الرسػػوؿ المػػر ـ فيضػػفت علػػ    مازلػػة عظ مػػة  ػػـو الآ يمػػة

 .ءاي يءاي مف أجؿ العآ دة الاي  آماوارجولااـ الفطر ة ءطولة حآ آ ة اساميت أصح
إذف  وة ايءطيؿ المسلم ف ل ست مو وفة عل  الح ية الحرء ة ءػؿ هػـ أءطػيؿ مػذلؾ 

حة  ول ف الجياب  ورجيحػة العآػؿ  والسػ يدة والسمي  ملموا ف اي المـر  السلم ةلح ية في ا
 آػػػوؿ معػػػب ءػػػف زه ػػػر فػػػي مػػػدح   الحرء ػػػة والخلآ ػػػة:  فحآآػػػوا ءػػػذلؾ صػػػور الءطػػػؿالحآػػػة

 (2)مف الءس ط :اياصير
 اػػػػػػػػػزف الِجءػػػػػػػػػػيَؿ رزااػػػػػػػػػػًة أح ماػػػػػػػػػػـ

 

 لػػػػػػػػػػٌؼ مػػػػػػػػػػف ايمطػػػػػػػػػػيرِ اػػػػػػػػػػـ خوأمفل  

 

 ــ لاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػ االءػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذل ف افوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 الا ػػػػػػػػػػيج وسػػػػػػػػػػطوة الجءػػػػػػػػػػيرِ  ػػػػػػػػػػـو  

 

 والمطعمػػػػ ف الضػػػػ ؼ حػػػػ ف  اػػػػوءاـ

 

 مػػػػف لحػػػػـ مػػػػـو ميلاضػػػػيب عشػػػػيرِ  

 

  اطاػػػػػػػػػػػػروف مياػػػػػػػػػػػػه اسػػػػػػػػػػػػٌؾ لاػػػػػػػػػػػػـ

 

 ءػػػػػػػدمي  مػػػػػػػف علآػػػػػػػوا مػػػػػػػف المفػػػػػػػيرِ  

 

 ورثػػػػػػوا السػػػػػػ يدَة مػػػػػػيءرا عػػػػػػف مػػػػػػيءرِ 

 

ـَ هػػػػػػػػػػػـ ءاػػػػػػػػػػػو ايخ ػػػػػػػػػػػيرِ    إف المػػػػػػػػػػػرا

 

فػػي عصػػر صػػدر اإلسػػ ـ ُ ءػػرزوف الفاػػوة فػػي هػػذا العصػػر فػػي  واسػػامر الشرػػعرا 
ثػػي  ءػػافس الآػػ ـ الموروثػػػة مػػف الاػػراث العرءػػػي يوػػراض الحميسػػ ة مػػيلفخر والمػػػدح و ا الرِّ

                                                        
 ٕٕٚب ر ـ ٗٙ/ ٔومسلـ )  .ٚ٘ٛٙب ر ـ ٕٚٔ/ ٛااظر: صح   الءخيري ) ( 1)

 .ٛ٘ص ٔط دار الّشواؼ للطءيعة و الاشر  د: مف د  م حة ااظر: د واف معب ءف زه ر  شرح ( 2)
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فاػـو ولمػف الم  الحلػـوالمػـر والوفػي  و   الآد ـ أي في العصر الجيهلي ميلجود والشجيعة
ـَ ءعضػاياإلس مي للفاوة أضػيؼ ءعػض الآػ ـ و  ػ ُعػد الفاػوة حػد ثًي عػف ايحسػيب لػـ اَ ف  امَّ

ااػي صػيرت ُماػيثرة ءػؿ إ  أو إطػرا  عظػ ـ لا ػؿ هءػة أو عطّ ػة والفخػر ءيلآء لػة  اياسيبو 
ءعػػض معػياي الفاػػوة الجد ػدة الماطلآػػة مػػف  و ػػد أضػيؼ اإلسػػ ـ  مءيدئػهءػروح اإلسػػ ـ و 

اػيجر ف ءحمػؿ ي  مػدح الم  ـ الدِّ ف اإلس ـ ميلذي اراه في شعر حسيف ءف ثيءػت عاػد مػ
و رهي مف المعياي الاي ف  اءعاي ءيّف ذلؾ مف الاآوي ػ و ومدح م  اءل ةاي للايسالرسيلة و 

  :(1) آوؿ حسيف ءف ثيءت  مدح المايجر ف  جّدت في عصر صدر اإلس ـ

خػػػػػػػوِااـإّف الػػػػػػػّذوائَب مػػػػػػػف ِفْاػػػػػػػٍر و   اا

 

  ػػػػػػػػػػد ء اػػػػػػػػػػوا ُسػػػػػػػػػػّاًة للاػػػػػػػػػػيِس اُاََّءػػػػػػػػػػ ُ  

 

 سػػر رُاهُ َ ْرضػػ  ءاػػي ُمػػؿَّ مػػف مياػػت 

 

 َاْآػػػون اإللػػػه وءػػػػييْمِر الػػػذي َشػػػػَرعوا 

 

 ءصػػفيٍت جد ػػدة ي فػػي مػػدح الرسػػوؿ صػػل  اهلل عل ػػه وسػػلـ ػػد ظاػػر الءطػػؿ الفػػردو 
  اػػور اإل مػػيف الػػذي  شػػ ل مػػف وجػػه الاءػػيو   الػػورعظاػػرت مػػ  ظاػػور اإلسػػ ـ مػػيلاآون و 

  والشػػػجيعةأخػػػرن موروثػػػة مػػػف الاػػػراث العرءػػػي الآػػػد ـ فػػػي العصػػػر الجػػػيهلي مػػػيلجود و 
وأصػػػء  المرثػػي فػػػي هػػػذا   مػػػذلؾ ظاػػرت هػػػذه المعػػياي اإلسػػػ م ة فػػػي الرثػػي   ةوالسػػ يد

 ف ءيلاآون واإل ميف والخ ر والءر والرحمة والادا ػة والطاػر والشػايدة والءشػرنالعصر  ؤءَّ 
 آػوؿ حسػيف ءػف ثيءػت فػي رثػي    المشػرموف ءػيف مصػ رهـ الاػير في ح ف ُ اج   ءيلجاة

 مف الطوؿ :(2)حمزة عـ الرسوؿ

 فػػػػػػػػإّف جاػػػػػػػػيَف الُخلػػػػػػػػِد َمْاِزلُػػػػػػػػُه ِءاَػػػػػػػػي

 

 َوأْمػػػُر الَّػػػذي  آِضػػػي اُيُمػػػوَر َسػػػِر  ُ  

 

ـُ فػػػػي الاػػػػيِر أفضػػػػُؿ رز اػػػػـو    ػػػػا ُم

 

ـُ معػػػػػػًي فػػػػػػي جوفاػػػػػػي و    ضػػػػػػر  ُ حمػػػػػػ 

 

اػدء ر شػؤوااـ  آػوؿ الشػميخ فػي رثػي  عمػر رثوا  ػيدااـ ءيلعػدؿ فػي الرع ػة و  مذلؾ
 مف الطو ؿ :(3)ءف الخطيب

                                                        
   .ٕ٘ٔص  ٔط  ء روت  دار الماب العلم ة حسيف ءف ثيءت د واف ااظر:  ( 1)

 .ٚ٘ٔص   ٖط  ء روت  د واف حسيف ءف ثيءت  دار الماب العلم ة :ااظر ( 2)
 .ٛٗٗص   دار المعيرؼ ءمصر  ص ح الد ف الايدي :احآ ؽ  ااظر: د واف الشَّميخ ءف ضرار الش ءياي ( 3)
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 ءيرمػػػتْ اهلُل خ ػػػرًا مػػػف أم ػػػٍر و جػػػزن 

 

ؽِ     ػػػػػػُد اهلل فػػػػػػػي ذاؾ ايِد ػػػػػػػـ الُمَمػػػػػػػزَّ

 

 َاَعيمػػػػة   و رمػػػػْب جاػػػػيحي فمػػػػف  سػػػػ َ 

 

 ؽُ ػػػػػػػػػػػػػػػػلُ درؾ مي  دَّمَت ءييمس ُ ْسءَ  

  َضػػػػػػػػْ َت أمػػػػػػػػورًا وػػػػػػػػيدرَت ءعػػػػػػػػػدهي

 

 فػػػػػػػػي أمميماػػػػػػػػي لػػػػػػػػـ ُاَفاػػػػػػػػؽِ  ءػػػػػػػػَوائلَ  

 

ػػػػُ  ُ  حػػػػظ أّف ايوػػػػراض الحميسػػػػ ة فػػػػي عصػػػػر صػػػػدر و  اإلسػػػػ ـ أصػػػػءحت ُارسّْ
عل اي مف الاآون وطيعة اهلل  المعياي اإلس م ة في افوس الّايس والاي حّث اهلل ورسوله

ي  الوفػوااللازاـ ءمي جي  ءه اإلس ـ مػف الءػر ءػيلفآرا  والمسػيم ف وصػلة الػرحـ و   رسولهو 
ماي الآػرآف أ ضػًي الشػجيعة الافسػ ة ممػي رسػو   مػي إلػ  ذلػؾءيلعاود والصءر في الشػدائد و 

 ػػيؿ اعػػيل "  ػػي أ لاػػي الػػذ ف آماػػوا ال  سػػخر  ػػوـٌ مػػف  ػػوـٍ عسػػ  أف  مواػػوا خ ػػرًا   المػػر ـ
ال ػػػـو  ػػػيؿ رسػػػوؿ اهلل "مػػػف مػػػيف  ػػػؤمف ءػػػيهلل و   ممػػػي رسػػػمااي السػػػاة الاءو ػػػةو   (1)"..مػػػااـ

   .وفي هذا العصر اراسـ الاموذج ايمثؿ للءطؿ اإلاسيف (2)فل آؿ خ رًا أو ل صمت"

 البطل في العصر األموي:الثا: ث

إذا أرداي أف ااحدث عف صورة الءطؿ في العصػر ايمػوي فػ  ُءػّد أف ارجػ   لػ ً  إلػ  
الفااػة الاػي حػدثت ُعثمػيف ءػف عّفػيف رضػي اهلل عاػه و  آخر عصر صدر اإلسػ ـ ءعػد مآاػؿ

رضػي اهلل عاامػػي حػػوؿ  ب ءػ ف علػػي ومعيو ػػةءػ ف المسػػلم ف ءسػءب  الػػه والصػػراع الػذي اشػػ
ءعػدمي ظاػر اوافػؽ الشػيم  ف و   ظاور الخوارج مف ج ش علي ءعد حيدثة الاحمػ ـو   الخ فة

  اخيذلاـ عػف مايصػرة علػي ءػف أءػي طيلػب رضػي اهلل عاػهوافمؾ العرا   ف و   حوؿ معيو ة
ـّ مآاله عل   د الخيرجي عءد الرحمف ءف ُملجـ  َـّ ُمءي عػة الحسػف  - ءحػه اهلل  -ُث ءػف علػي ثُػ

مػف ءػػي عوه عػف اصػراه  ػيـ ءيلااػػيزؿ للخ فػة لمعيو ػة ءػف أءػػي  وعاػدمي رأن اخػيُذؿ  ءيلخ فػة
وُسػػّمي ذلػػؾ العػػيـ حآػػف دمػػيئاـ هػػػ  إ ثػػيرًا لوحػػدة المسػػلم ف و ٓٗ ُسػػف يف رضػػي اهلل عاػػه سػػاة

الاءػػي صػػل  اهلل عل ػػه وسػػلـ  وهػػذا مػػي أخءػػر ءػػه  ااااػػت الفااػػة ءػػ ف المسػػلم فءعػػيـ الجميعػػة و 

                                                        
 .ٔٔر ـ اآل ة   ااظر: سورة الحجرات ( 1)
 ٛٔٓٙ :ب ر ـٖٔ/ ٛااظر: صح   الءخيري ) ( 2)
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وَسُ ْصػل    إّف اءاػي هػذا سػ لدٌ   هو  خطب في  ـو الجمعة وميف الحسف ءجياءه" أ اي الايسو 
هػػ ٔٗوءػدأ ملػؾ ءاػي أم ػة مػف ) .(1)اهلل ءه ءػ ف فئاػ ف عظ ماػ ف مػف المسػلم ف رواه الءخػيري

هػػػب وءعػػد مػػوت ُمعيو ػػة ءػػف أءػػي ُسػػف يف طلػػب أم ػػر المد اػػة مػػف ِ َءػػِؿ معيو ػػة الء عػػة ٕٖٔ -
خرجػػي مػػف و   الُحسػػ ف ءػػف علػػي فرفضػػي الء عػػةُسػػف يف مػػف عءػػد اهلل ءػػف الزء ػر و  أءػػيل ز ػد ءػػف 

ولمّاػػه اااصػػر عل اػػي   أرسػػلت السػػرا ي فػػي طلػػب اءػػف الزء ػػرو   في يمػػي ءاػػي  المد اػػة إلػػ  ممػػة
ءي عػُه الاػيس َد ِصػ َاُه و َءُعػو   اْشػاُِاَر أمػرهو   َعُظـَ شيف اءف الزء ر عاد ذلؾ في ء د الحجػيزو 

فػػي أثاػػي  ُمآػػيـ الحسػػ ف ءممػػة مثُػػرِت الماػػب و    ز ػػد ءػػف أءػػي ُسػػف يف ء عػػًة عيمػػةءعػػد مػػوت 
  الػػواردة عل ػػه مػػف العػػراؽ  دعواػػه إلػػ اـ لمػػي ُ ءػػي عوه ءيلخ فػػة ءعػػدمي علمػػوا ءمػػوت معيو ػػة

  أّااػػـ  ااظػػروف  دومػػه حاػػ  ُ ءػػيُ عوهو    ػػذمروف فػػي ُماُػػِءِاـ أّااػػـ لػػـ ُ ءػػي عوا أحػػدًا إلػػ  اآلفو 
اامػي ُ ِاػؿ ف اػي دارت معرمػة  و ػة ء سير الحس ف إل  العراؽ والآيه ج ش عء د اهلل ءف ز ػيد و 

هػػ اجامػ  مػٌا مػف ٖٙوفػي سػاة   هػػٔٙلـ  آـ أهؿ العػراؽ ءاصػراه سػاة الحس ف ءف علي و 
الشػػ عة علػػ  رأس ُسػػل ميف ءػػف ُصػػرد  ل يخػػذوا ءثػػير الحسػػ ف ءػػف علػػ  عاػػدمي اػػدموا أااػػـ لػػـ 

  اسػػاآر عاػػدهـالفاػػرة المػػذاب المخاػػير الثآفػػي و  وظاػػر فػػي هػػذه  ي  ػػدـ إلػػ اـُ ايصػػروه عاػػدم
دي فياَّءَعػُه مث ػٌر مػف لّآءػُه ءيلماػيمػة محمػد ءػف الحا فػة ءػدوف علمػه و دعي فػي الءػيطف إلػ  إمو 

فر ػة  ر ػدوف الخػروج للػدعوة إلػػ  ر ا ف فر ػة ُار ػد الثػػير للحسػ ف و صػيرت الشػ عة فػالشػ عة و 
 .  (2)فةإميمة محمد ءف الحا 

هػػػ ءعػػد معرمػػة صػػف ف وءعػػد أف ااػػيزؿ الحسػػف ءػػف  ٔٗاشػػيت الدولػػة ايمو ػػة عػػيـ 
 ػ ت الحػػروب علػػ  أف  مػػوف  فػػة ممػػي اآػدـ لُ جاػػب المسػػلم ف و علػي عػػف حآػػه فػي الخ

وءعػد مػوت معيو ػة واػولي اءاػه  ز ػد الملػؾ  مثُػرت   (3)المسلموف ءعَد وفية معيو ة أحػراراً 
 مف هذه ايحزاب. حزٍب  رن أاه ايحؽ ءيلخ فةومؿ ايحزاب الس يس ة 

                                                        
 .ٖٗٔص  ٔٔج ااظر: الءدا ة و الااي ة ( 1)
 .  ٔٔج    ااظر:  الءدا ة و الااي ة ( 2)

 .ٖٔٗحيئؿ ص  د/محمد صيل  الشاطي دار ايادلس ااظر: في ايدب العرءي ( 3)
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ومػػف المعػػروؼ فػػي هػػذا العصػػر أّف معػػياي الءطولػػة اراءطػػت ءػػييحزاب الس يسػػ ة 
فمػػؿ حػػزب مػػف هػػذه ايحػػزاب  ػػرن ءيّاػػه ايحػػؽ ءيالاءػػيع وأخػػذ  اسػػب المعػػياي الءطول ػػة 

وممي سيعد عل  ءروز ءطوالت مؿ حزب ذلؾ   الاي ااصؼ ءاي الفا  المسلـ إل  حزءه
 .الشعر الس يسي الذي اوزع ء ف ايحزاب ايرءعة في ظؿ الدولة ايمو ة

ميِفحػًي ضػّد  ءرز في شعر الخػوارج الءطػؿ الس يسػي الػذي ظػّؿ مُ : و (1)أواًل/الخوارج
ـ  ػػيموا الػػذي لػػـ  سػػلؾ طػػر آاو   وحسػػءه هػػو الطر ػػؽ الحػػؽ  اءاػػيهالفمػػر الػػذي آمػػف ءػػه و 

 وظارت ءطولة هذا الءطؿ الس يسي في عدة صور مااي:   مجيهداهامف ره و ء

 /البطل المجاهد الذي يسعى إلى تحقيق هدفه من خالل القوة الحربية:  1

ه مػػف ؤ أف  ايلاػػي ممػػي ايلاػػي أصػػد يفاػػذا عمػػراف ءػػف حطػػيف  طلػػب الشػػايدة و رجػػو 
 .ممي  موت الجءيفال  اما  الموت عل  فراشه و   الخوارج الذ ف اساشادوا  ءله

 ُأحػػػػػػػيِذُر أف أمػػػػػػػوَت علػػػػػػػ  فراشػػػػػػػي

 

 وأرجػػػو المػػػوت احػػػت ُذرن العػػػوالي 

 

 أاػػػػػػػػي علمػػػػػػػػت ءػػػػػػػػيف حافػػػػػػػػيولػػػػػػػػو 

 

(2)أءػػػػػػيليَ  محاػػػػػػِؼ أءػػػػػػي ءػػػػػػ ٍؿ لػػػػػػـ 
    

وال  اػػيب المػػوت فاػػو  وي الػػذي  جيهػػد ءمػػؿ شػػجيعة واا ػػداـفيلءطػػؿ عاػػدهـ هػػو الآػػ
 :(3) طري ءف الفجي ة  آوؿ   ر د الشايدة ولمااي ال ايا ة

 إل  مـ ُاةيدراي الس وُؼ وال أرن

 إلػػػػػػػػػػيَّ ِحميِم ػػػػػػػػػػيَ  مةيزاَااػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػدعو 

 

 ُأ ػػػػػػػػيرُع عػػػػػػػػف داِر الُخلػػػػػػػػوِد وال أرن

 

 ءآػػػػيً  علػػػػ  حػػػػيٍؿ لمػػػػف لػػػػ س ءي  ػػػػي 

 

َب المػػػوَت الآػػػراُع لآػػػد أاػػػ   ولػػػو  ػػػرَّ
 

 لمػػػػػػػػواي أف  ػػػػػػػػداَو لطُػػػػػػػػوِؿ  راع ػػػػػػػػي 
 

                                                        
للآػوة   فيعارضػوا علػ  الرسػوؿ المػر ـ عل ػه فر ة امف ر ة ااسمت هذه الفر ة ماذ اشيااي ءيالعاراض المصػيحب  ( 1)

أفضؿ الص ة والس ـ   ممي فعؿ عءد اهلل ءف ذي الخو صػرة  الام مػي   و ػيالاـ علػي عاػدمي خرجػوا عل ػه ءعػد 
 .حيدثة الاحم ـ   و يالاـ الزء ر ءآ يدة المالب ءف أءي صفرة و يالاـ عءد الملؾ ءف مرواف ءآ يدة الحجيج

 .ٖٕٔص اي ؼ معروؼ  خوارجااظر: د واف ال ( 2)

 .ٙٚٔافسه ص ( 3)



 44 

الشػايدة يف لد ػة  وطلػبافسػه و شػجُعاي علػ  المجيهػدة الءطؿ هػو الػذي ُ َصػءُِّر و 
 :(1)أجً  إذا جي  ال  ؤخر

 أ ػػػػػػػوُؿ لاػػػػػػػي و ػػػػػػػد طػػػػػػػيرت َشػػػػػػػَعيعيً 

 

 مػػػػػف ايءطػػػػػيِؿ و حػػػػػِؾ لػػػػػف ُاراعػػػػػي 

 

 فإاػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػيلِت ءآػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػوـٍ 

 

 علػػػ  ايجػػػؿ الػػػذي لػػػِؾ لػػػـ اطػػػيعي 

 

 فصػػػػػءرًا فػػػػػي مجػػػػػيؿ المػػػػػوت صػػػػػءراً 

 

 فمػػػػػػػػػػػي ا ػػػػػػػػػػػؿ الخلػػػػػػػػػػػود ءمسػػػػػػػػػػػاطيعِ  

 

أعػػرض عااػي اءاةػي  مرضػػية الػدلا ي الفيا ػة و الػذي رفػض هػػذه والءطػؿ هػو المجيهػػد 
 :(2)اهلل   آوؿ عمراف ءف حّطيف

 فمػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػُؾ هّمػػػػػػػػػه اللػػػػػػػػػدلا ي فػػػػػػػػػإاي

 

 لاػػػػػػػػػػػػػػػػي واهلل رب الء ػػػػػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػػػػػيلي 

 

ف آػوؿ  طػري   بفػي الجاػيد ) رن أف اللذة في هذه الح ػية الءطؿ هو المجيهد الذي
 :(3)جل سًي للحجيجءف الفجي ة إل  سم رة ءف الجعد أحد أصحيءه ح ث أصء  

 فراجػػػػػ  أءػػػػػي جعػػػػػٍد وال اػػػػػِؾ مةضػػػػػ يً 

 

 علػػ  ظلمػػة أعشػػت جم ػػ  الاػػواظر 

 

 واػػػػػػب اوءػػػػػػًة ُااػػػػػػدن إل ػػػػػػؾ شػػػػػػايدةً 

 

 فإاػػػػػػػػػؾ ذو ذاػػػػػػػػػٍب ولسػػػػػػػػػت ءمػػػػػػػػػيفر 

 

 وا مػػػػػةً  وسػػػػػر احواػػػػػي الػػػػػَؽ الجاػػػػػيد
 

 افػػػػدؾ اءا يعػػػػًي راءحػػػػًي و ػػػػر خيسػػػػػرِ  
 

 
 
 

  

                                                        
 .ٖٚص  ااظر: الشعر و طواءعه الشعء ة عل  مر العصور ف شو ي ض ؼ ( 1)
 .ٜٕٔص اي ؼ معروؼ  ااظر: د واف الخوارج ( 2)

 .ٚٙٔافسه  ص ( 3)
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وأ ضػػًي اػػرن المػػرأة الءطلػػة الخيرج ػػة المعااآػػة لفمػػر الخػػوارج فاػػي مجيهػػدة طيلءػػٌة   
ـل حم ـ اعءت مف هذه الح ية  للموت ءمؿ ءسيلة وشجيعة فاذه زوجة  طري ءف الفجي ة أ

 :(1)الفيا ة وار د جايت الخلود

 أحمػػػػػػػُؿ رأسػػػػػػػًي  ػػػػػػػد سػػػػػػػئمت َحْمَلػػػػػػػهُ 

 

 لهُ ػو ػػػػػػػػػػػػػد مللػػػػػػػػػػػػػت دهاػػػػػػػػػػػػػه ووسػػػػػػػػػػػػػ

 

    عاػػػػػػػػػػػػي ِثْآلػػػػػػػػػػػػةُؿ ػأال فاػػػػػػػػػػػػ   حمػػػػػػػػػػػػ

للمػػوت ذامػػًي  الخػػوارج اجػػد الءطػػؿ الخػػيرجي محءػػيً شػػعر  أاػػه فػػي معظػػـ ءػػدو لػػيو 
شػػايرهـ السػػ ؼ فػػي وجػػه   وذلػػؾ لةلػػوهـ فػػي الػػد ف ءسػػءب  لػػة علماػػـ  للح ػػية الفيا ػػة واا

مطػيردااـ فػي مػؿ و   عيمػة المسػلم ف ممػي جعػؿ ايمػة اإلسػ م ة اجامػ  علػ  محػيرءااـ
اػػوي ُ حمسػػاـ واسػػاعياااـ ءػػدافٍ  مع  شػػجيعةللمواجاػػة ءمػػؿ ءسػػيلة و ممػػي اضػػطرهـ ممػػيف 

   .االساشايد في سء ؿ ءآيئاـ وااـ في الجايد و  و ز د مف

الػذي  اصػؼ ءػيلآوة الآول ػة فػي الثػورة علػ  الع ػوب والمفيسػد  / البطل المجاهد2 
والوزرا  وعلػ  فثيروا عل  الخلفي  والحميـ   االجاميع ة والس يس ة الاي ُاخيلؼ ُمعاآدهـ

 :مؿ مف خيلؼ معاآدهـ

فاو الءطؿ الجري  الثيئر عل  الػوالة و صػفاـ ءيلظلمػة يااػـ  ظلمػوف أهػؿ الحػؽ  
 :(2) آوؿ أءو ء ؿ مرداس ثيئرًا عل  الوالة مف الخوارج

 الوالة وأجمعوا رو د أظاروا لجو 

 علػػ  ظلػػـ أهػػؿ الحػػؽِّ ءيلةػػدِر والمفػػرِ  

 

 وف ػػػػػػػػػػػػؾ إلاػػػػػػػػػػػػي إف أردت ُمة ػػػػػػػػػػػػرُ 

 

 لمػػػػؿ الػػػػذي  ػػػػياي إل اػػػػي ءاػػػػو صػػػػخرِ  

 

                                                        
 .ٕٚص   ااظر: د واف الخوارج اي ؼ معروؼ ( 1)
 .ٖٜٔاظر: د واف الخوارج اي ؼ معروؼ  ا ( 2)
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ومػذلؾ  آػػوؿ أحػػد الخػػوارج جيمعػػًي ءػػ ف عمػػرو ءػػف العػػيص واإلمػػيـ علػػي رضػػي اهلل 
 :عاه ومعيو ة

 أءػػػػرا إلػػػػ  اهلل مػػػػف عمػػػػرو وشػػػػػ عاه

 

 وِمػػػف علػػػي ومػػػف أصػػػحيب صػػػف فِ  

 

 ومػػػػػػػػف معيو ػػػػػػػػة العػػػػػػػػيوي وشػػػػػػػػ عاهِ 

 

(1)ال ءػػيرؾ اهلل فػػي الآػػـو الم عػػ فِ  
 

 

فاػذا    عل  المجام  يااـ ارموا الجايد وااطلآوا لجمػ  المػيؿالءطؿ الثيئر ءلسياه 
 :(2)الطرميح ءف حم ـ مايجمًي ايوا ي  الذ ف شةلاـ الميؿ عف الجايد

 عجءػػػػػػػػػػػػًي مػػػػػػػػػػػػي عجءػػػػػػػػػػػػت للجػػػػػػػػػػػػيم 

 

 المػػػػػػػػػػػػيؿ  ءػػػػػػػػػػػػيهي ءػػػػػػػػػػػػه و راعػػػػػػػػػػػػدهُ  

 

 وصػػػػػػػػػػػػػػػػػاُ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػذي ُ صػػػػػػػػػػػػػػػػػْ رُه اهلل

 

 إل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س  عاآػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدهُ  

 

 ػ ػػػػػػػػػػوـَ ال  افػػػػػػػػػػُ  المخػػػػػػػػػػوؿ ذا الثػػػػػػػػػػ
 

 خ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه وال ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدهُ  روةِ  
 

أاػػه ءسػػءب المػػذهب الس يسػػي الػػذي اعااآػػه الءطػػؿ الخػػيرجي  ػػيـ ءػػيلثورة ءػػدو لػػي  و 
الة المسػلم ف ومجػامعاـ مػف عل  الفرؽ الس يس ة ايخػرن وسػّلط لسػياه لمشػؼ مػي فػي و 

لػ  ذلػؾ الُءػّد مػف إظاػير ع ػوءاـ وع  ؛ يااـ خرجوا عف المذهب الصػح  مفر وض ؿ
 .مشفاـو 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 .ٕٗاي ؼ معروؼ ص .ااظر: د واف الخوارج ( 1)
 .ٗٛااظر: د واف الخوارج   اي ؼ معروؼ ص ( 2)
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 :البطل الخمقي / 3

ه  ءػػػدو والمحيفظػػػة علػػػ  واجءػػػيت د اػػػ هطػػػؿ الػػػذي  شػػػاار ءعفيفػػػه وحلمػػػه وجػػػودالء
 :(1)اآوؿ مل مة الش ءيا ة ارثي عماي  واضحًي جل ًي  في شعر الخوارج

 أ ػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذ ف إذا ذمػػػػػػػػػرُت ِفعػػػػػػػػػيَلاـ

 

 و ػػػػػػػػػػيرِ ُعِرفػػػػػػػػػػوا ِءُحسػػػػػػػػػػِف عفيفػػػػػػػػػػٍة و  

 

 أ ػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػذ ف إذا أاػػػػػػػػػػػيهـ سػػػػػػػػػػػيئؿ

 

 ء سػػػػػػػػػػػػػػيرِ ءػػػػػػػػػػػػػػذلوا لػػػػػػػػػػػػػػه أمػػػػػػػػػػػػػػوالاـ  

 

 أ ػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػذ ف إذا ذمراػػػػػػػػػػي د ػػػػػػػػػػػااـ

 

ـُ ايخ ػػػػػػػػير    يلػػػػػػػػت عشػػػػػػػػيئرهـ: هػػػػػػػػ

 

 :(2)و رثي عمرو ءف الحص ف أءي حمزة مف الشراة و مدحه ءيلاآون والص ح

 اػػػػػػػػػػػّراؾ مػػػػػػػػػػػي ااػػػػػػػػػػػون الافػػػػػػػػػػػوس إذا

 

 روػػػػػُب الافػػػػػوس دعػػػػػت إلػػػػػ  الاَّػػػػػذرِ  

 

 وُمءَّػػػػػػػػػػػػػػػػػرًأ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئةٍ 

 

 َعػػػػػػػػػػؼَّ الاػػػػػػػػػػون ذي جػػػػػػػػػػرٍَّة شػػػػػػػػػػزرِ  

 

 آػػوؿ عمػػرو ءػػف الحصػػ ف فػػي رثيئػػه   رجيحػػة العآػػؿءط  ػػة اللسػػيف و هػػو  اصػػؼ و 
 :(3)يءي حمزة الشيري

 طلػػػػػػػػػػػؽ اللسػػػػػػػػػػػيف ءمػػػػػػػػػػػؿِّ ُمحممػػػػػػػػػػػةٍ 

 

 رأُب صػػػػػػػػػدِع العظػػػػػػػػػـِ ذي المسػػػػػػػػػر 

 

 ذي َفاػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ ّواُؿ ُمحممػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة و َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 عػػػػػػػػػػػؼل الاػػػػػػػػػػػون ُمَاثّءػػػػػػػػػػػُت ايمػػػػػػػػػػػرِ  

 

 

 

 

 

                                                        
 .ٕٕٓاي ؼ معروؼ  ص  ااظر: د واف ( 1)
 .      ٕٗٔااظر: د واف الخوارج ص ( 2)

 افسه. ( 3)
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 / البطل الزاهد:4

؛ ياػه  طلػب مػي وأصحيب  أهؿو  زاهٌد في ملذات الح ية مف ميؿٍ فيلءطؿ الخيرجي 
 :(1) آوؿ الصحيري ءف شء ب  عاد اهلل

 إااػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػيٍر ءافسػػػػػػػػػػػػػي لرءػػػػػػػػػػػػػػي

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػيالاػػػػػػػػػػػػػػػيرٌؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػ ً  لػػػػػػػػػػػػػػػد اـ و  

 

 مػػػػػػػػػػػػػيلي أرجػػػػػػػػػػػػػوأهلػػػػػػػػػػػػػي و  ءػػػػػػػػػػػػػيئ ٌ 

 

 مػػػػػػػػيالفػػػػػػػػي جاػػػػػػػػيف الُخلػػػػػػػػِد أهػػػػػػػػً  و  

 

مػػػف اضػػػ  ٍ  للو ػػػت فػػػي  ػػػوؿ الشػػػعر  الظلمػػػيتوهػػػو أ ضػػػًي اػػػرؾ ح ػػػية الملا ػػػيت و 
 :(2) آوؿ ايعرج المعاي  ف مي عاد اهلل؛ روءًة ومعي رة الخمر

 اسػػػػػػػػاءدلُت ماػػػػػػػػهُ ارمػػػػػػػػُت الشػػػػػػػػعر و 

 

 إذا داعػػػػػػػي صػػػػػػػ ة الصػػػػػػػء   يمػػػػػػػي 

 

 ماػػػػػػػػػػػػيب اهلل لػػػػػػػػػػػػ س لػػػػػػػػػػػػه شػػػػػػػػػػػػر ؾٌ 

 

 الالػػػػػػػػػػػػػػدام ووّدعػػػػػػػػػػػػػػُت المدامػػػػػػػػػػػػػػَة و  

 

ي الشػػػعر الخػػػيرجي هػػػو مػػػف الػػػدواعي أف هػػػذا الزهػػػد الػػػذي طةػػػ  فػػػ ظاػػػر لػػػي و 
و ظار في شعر الخوارج افوؽ   الحروبثءيااـ في ايسءيب الاي أدت إل  شجيعااـ و و 

 .الءطؿ الفردي عل  الءطؿ الجمعي

هػو ال و   الػذي مػيف ُ آيءػؿ حػزب الخػوارج فػي العػراؽ حػزب الشػ عة ثانيًا/ الشيعة:
 ءػؿ أف ااحػدث عػف صػورة و    آؿ أهم ػة عاػه ءػؿ لعلػه أءعػد ماػه خطػرًا فػي اػير ُ ايمػة

علػػ  َعػػرَِّج علػػ  ءدا ػػة الاَّشػػ ل  و أف اُ  الءطػػؿ فػػي حػػزب الشػػ عة فػػي العصػػر ايمػػوي الُءػػدَّ 
 عآيئد الش عة حّا   موف للءحث   مة عل مة.

رضػي اهلل عاػه   مي سخط الايس علػ  عثمػيف ءػف عّفػيفلعؿ ءذور الاَّش ل  ءدأت ح ا
  ميف علٌي أحد مف ااجات إل ػه اياظػيرو    ءحثوف ِسّرًا عف خل فة جد د أخَذ مث ٌر مااـ

 هي الاي ُسمِّ ت ف مي ءعد ءيلش عة.و   ه ءطياةءؿ لآد أخذت ااموف ل

                                                        
 .ٔٛااظر:  د واف الخوارج ص ( 1)
 .ٔٛااظر:  د واف الخوارج ص ( 2)
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ف فلمػي معا  ذلؾ أّف الش عة أخذوا فػي الظاػور ءشػمؿ واضػ   ءػؿ أف ُ آاػؿ عثمػيو 
اًي س يس يً فة و ءي عوه ءيلخ ُ ٍاؿ أسرعوا إل  عليٍّ و  ف هذا الحزب امول ميف و   مف ح ائٍذ اموَّ

وهـ أولػ  الاػيس   فاـ آؿ الرسوؿمف أهـ مءيدئه أف ُ خاير عل ٌّ للخ فة مف ءاي هيشـ 
اّاخذ الموفة حيضرًة لػه مػيف مػف الطء عػي ولمي اااآؿ عليٌّ إل  العراؽ و   أحّآاـ ءخ فاهو 

و ػػد أخػذ ُ شػي عه هاػيؾ مث ػر مػف أهػؿ العػػراؽ   ءعػد ذلػؾ أف اصػء  حيضػرَة هػذا الحػزب
َـّ ءحمـ أاه اآػؿ دولاػه إلػ اـ  ءحمـ أاه إميماـ   ء ػة ُميااػي دولػااـفآػد جعػؿ الدولػة العر   ُث

ـ عليٍّ ءعَد مآاله و و   د و   احوؿ الخ فة إل  الشيـ  رمز إل  دولااـ المفآودةلذلؾ ميف اس
ـ في ظؿ عليٍّ مي لـ ٌ حآآه لاـ ايمو وف و الفرس َد الموالي في العراؽ مف الاءط و وج و ره
ًي فػػي أف ملػه سػءء ءػ ف العػػرب فػي الحآػوؽ فمػيف هػػذاذ مػيف  ػذهب إلػ  المسػػيواة ء ػااـ و إ

  .آلهُاصء  العراؽ والموفة ءييخص مرمز اش ل  لعليٍّ و 
 ػػد ذهءػػوا إلػػ  أف وأسػػيس عآيئػػد الشػػ عة اإلميمػػة وأااػػي مػػف حآػػوؽ الء ػػت الاءػػوي و 

ومػػف ُهاػػي اػػياي   السػػ ـ فآػػد أوصػػ  لػػهاػػّص عل اػػي الرسػػوؿ عل ػػه الصػػ ة و  إميمػػة علػػيٍّ 
عاػدهـ مػف العلػـ وأااػـ أ ضػًي معصػوموف و   عآ دة الوص ة الاي  د ف ءاي الشػ عة جم عػيً 

 أ ضػػًي مػػف عآيئػػدهـ الماػػدي الػػذي ُ اآػػذ و   ُدا ػػيهـمػػي  حاػػيج إل ػػه الاػػيس فػػي د ػػااـ و  مػػؿ
أف مػف عآيئػدهـ الاآ َّػة أو المػداراة و  أ ضػًي مػفو   آثػيـي ف ػه مػف شػرور و العيلـ مم ءزعماـ

الشػػ عة مػػذلؾ خرافػػيت أدخػػؿ عءػػد اهلل ءػف سػػءي فػػي فمػر و   حػؽ الشػػ عي أف ُ خفػػي اشػ لعه
ولعػؿ مػف آرا    أّاه لـ  متااي أّف في عليٍّ جز ًا إلا ًي وهو أوؿ مف  يؿ ءرجعة عليٍّ و م

اءػػف سػػءي مػػي ُ شػػ ر إلػػ  أف عايصػػر أجاء ػػة أخػػذت اػػدخؿ فػػي الاشػػ ل  حاػػ  ل ػػزعـ ءعػػض 
  ولػػايمػػرور الػػزمف مث ػػرًا مػػف د ياػػيااـ  الءػػيحث ف أف ُوػػ ة الشػػ عة ءثلػػوا فػػي الاشػػ ل  مػػ 

الاصراا ة ممي عاد اءف سءي ودخلػت ف ػه عايصػر مػف فدخلت ف ه عايصر مف ال اود ة و 
ومثُػػر ذلػػؾ أ ضػػًي عاػػدمي اااآػػؿ   الااد ػػةو  مػػف الءوذ ػػةرادشػػا ة والمياو ػػة الفيرسػػ ا ف و الز 

اػػػي أم ػػػة ُاشػػػُاِاَرْت مااػػػي فػػي عصػػػر ء وفػػػرؽ الشػػػ عة مث ػػرة .مرمػػز الاشػػػ ل  إلػػػ  خراسػػيف
  .الز د ة يا ة وزع ماي المخاير الثآفي  ومعادلة وهيهي الم سويل ة و فر ايف إحداهمي 
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 مػيف ويل ػًي فػي آػوؿ أءػو الفػرج ايصػفاياي ف ػه: "الم سػيا ة ُمث ػر عػزَّة  مف شعرا و 
فػػي د وااػه مػػدائ   مث ػرة فػػي و  " سػيا ة و آػػوؿ ءيلرجعػة والاايسػُالاشػ ل   ػذهب مػػذهب الم

 .ءف ز د ايسدي شيعر الز د ة المم تو   اءف الحا فة
الس يسػ ة فػي ة الم سػيا ة فػي صػورااي الحرء ػة و لـ اظار صورة الءطػؿ عاػد الشػ ع

الاػػي  سػػاخدموااي فػػي ذلػػؾ  لعلػػه ءسػػءب مػػي  عاآدواػػه مػػف عآ ػػدة الاآ ػػةشػػعر ُشػػعرائاي و 
الخلآ ػػة ءشػػي  مػػف ظاػػر ءطلاػػـ فػػي صػػوراه الد ا ػػة و لالعصػػر ومػػي زالػػوا  سػػاخدموااي و 

 آػوؿ ُمث ِّػر   المسػلم ف ءعػد الاءػي فاػو خ ػرهـ ياػه مػف آؿ ء اػه  س ر فاو ايحؽ ءإميمة
 :(1)عّزة في مدح محمد ءف الحا فة ءف علي ءف أءي طيلب

ـُ الحػػػػػػػؽِّ لسػػػػػػػاي اْماػػػػػػػري  أاػػػػػػػَت إمػػػػػػػي
 

 

 ارَاجػػػػػػيه و أاػػػػػَت الػػػػػذي ارضػػػػػػ  ءػػػػػ

 

 أاَت اءُف خ ِر الايس مػف ءعػد الاءػي

 

 الاءػػي وحسػػب ءػػؿ يف اػػه مػػف آؿ ء ػػت الاءػػيفاػػو أحػػؽ ءإميمػػة المسػػلم ف لػػ س ي
 فػػػػؾ ذلؾ فاػػػػو  آػػػػـو ءمػػػػي  آػػػػـو ءػػػػه الاءػػػػي  آضػػػػي عػػػػف الاػػػػيس مةػػػػيرماـ و وصػػػػ  لػػػػه ءػػػػ

 :(2)أو لاـ
ػػه وصػػيل الاءػػيل   المصػػطف  واءػػف عمِّ

 

  يضػػػػػػػي مةػػػػػػػيـروفّمػػػػػػػيؾ أوػػػػػػػ ٍؿ و  

 

لػ س ذلػؾ  الطػؼ مػ  الاػيس مػ  علػو مازلاػه و هو ذو ُخلٍؽ مر ـ  اصؼ ءيلاواضػ  و و 
 :(3)جوراً يرض عداًل ءعدمي ُملئت ُظلمًي و الذي  ما اءةر ب فاو المادي المااظر 

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ اهلل ع اػػػػػػػػػػػػػػػػي إذ دعػػػػػػػػػػػػػػػػياي

 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػ ف اهلل  لطػػػػػػػػػػػػػػػػُؼ ءيلسػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿِ  

 

 هػػػػػػػػػػػو الماػػػػػػػػػػػديل خءراػػػػػػػػػػػيه معػػػػػػػػػػػبٌ 

 

 أخو ايحءير في الحآب الخوالي 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
 .ٜٙٗص   ء روت –دار الثآيفة   إحسيف عءيس :الدماور جم   ااظر: د واف مثءر عّزة ( 1)
 .ٕٕ٘افسه  ص ( 2)
 ٕٖٕص   ء روت –دار الثآيفة   إحسيف عءيس :الدماور جم   ااظر: د واف مثءر عّزة ( 3)
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الش عة الم سيا ة ءرزت في صورة الءطؿ الفردي في  دفا حظ أف صورة الءطؿ عا
 صوراه الد ا ة فآط ولعؿ ذلؾ ممي أسلفاي لمميرسااـ عآ دة الاآّ ة   

شػعر شػيعرهـ المم ػت ءػف ز ػد فػي  الس يسي عاد الشػ عة الزَّ ِد َّػةأمي صورة الءطؿ 
الجمعػػي والػػامط ي الػامط الحرء ػػة مامثلػة فػػهػػي فػي صػػوراه الد ا ػة والخلآ ػػة و فارا ايسػدي
ف فيؽ الامط الجمعي عاػد هػذه الفر ػة علػ  الػامط الفػردي فييءطػيؿ فػي شػعر الفردي و  اا

 شيعرهـ هـ الايشم وف.

    ضػػػيرعوف اآلسػػػيد شػػػجيعة فػػػي الحػػػروب  الفعػػػؿفاػػػـ سػػػيدة أ و ػػػي  فػػػي الآػػػوؿ و 
 مف الخف ؼ :(1)الة وث عطيً  زمف الآحط و الجدبو 

 اللَّػػػػواايفاػػػػـ اُيسػػػػُد فػػػػي الػػػػَوًو  ال 

 

(2)اآلجػػػػػػػػيـِ ءػػػػػػػػ ف ِخػػػػػػػػْ ِس العػػػػػػػػر ِف و  
 

 

سػػػيئؿ ؿ و فاػػـ دائمػػػًي مسػػاعدوف ءمػػ  هػػـ مػػ  فػػػرط شػػجيعااـ ءع ػػدوف عػػػف الااػػورو 
 مف الخف ؼ :(3) وة جسد ةالاصر مف أسلحة  و ة  و 

 ػفػػػػػي الحػػػػػروِب اايِءْ ػػػػػ (4)ال معيز ػػػػػؿَ 
 

 ال رائِمػػػػػػػػػػػػػػػْ ف َءػػػػػػػػػػػػػػػوَّ اهِاضػػػػػػػػػػػػػػػيـِ ؿ و  

 

 حسػػػاوف الاعيمػػػؿ مػػػ   ايسػػػلحة الآو ةالفيئآػػػة و ي  مالمػػػوف مػػػف الشػػػجيعة هػػػـ ومػػػو 
 مف الخف ؼ :(5)الرع ة ءمي أمرماـ اهلل مف حسف الُخُلؽ

 سيسػػػػػػٌة ال ممػػػػػػْف  ػػػػػػرن ِرْعَ ػػػػػػَة الاػػػػػػي

 

 ِرْعَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَة اياعػػػػػػػػػػػػػػػػػيـِ َواً  و ِس َسػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 
 
 

  

                                                        
 .ٜ٘ٗ  صٔء روت ط –دار صيدر   ااظر: د واف المم ت ءف ز د ايسدي ( 1)
 و  رون:" العر ف ذي اآلجيـ" ( 2)

 .ٜٙٗ  صٔء روت ط –دار صيدر   ااظر: د واف المم ت ءف ز د ايسدي ( 3)
 الذ ف ال س ح معاـ. :المعيز ؿ ( 4)

 .ٜٚٗ  صٔء روت ط –دار صيدر   ااظر: د واف المم ت ءف ز د ايسدي ( 5)
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ُمرميُ    ميلة ِث    اإل داـ في الحربِرفوا ءه مف الشجيعة والُجرأة و هـ عل  مي عُ و 
 مف الخف ؼ :(1)عاد الآحط إذا وهءوا

 أسػػػػػُد َحػػػػػْرٍب ُوُ ػػػػػوُث َجػػػػػْدٍب ءاػػػػػيلي

 

 ُؿ مَآيِوْ ػػػػػػػػػػػػُؿ وْ ػػػػػػػػػػػػُر مػػػػػػػػػػػػي أْفػػػػػػػػػػػػػداـِ  

 

؛ يااػـ رجػيٌؿ ايعػراض ءُمػؿِّ مػي أواػوا مػف  ػوة هـ أ ضًي سيدٌة أ و يُ   ذودوف عػفو 
 :(2)ُوَ ٌر  آدموف أافساـ رخ صة عل  أاّل ُامَس أعراضاـ ءسو 

ِد و  (3)سػػػػػػػيدٍة ذادةٍ   ػالء ػػػػػػػػعػػػػػػػف الُخػػػػػػػرَّ
 

 ِض إذا ال ػػػػػػػػػػػػػػوـُ مػػػػػػػػػػػػػػيَف ميي ػػػػػػػػػػػػػػيـِ  

 

 ػمةػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  َر ِعْاػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدُهفَّ مةيِوْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 َر مسػػػػػػػػػػػػػػػػػيعْ َر ل لػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإللجػػػػػػػػػػػػػػػػػيـِ  

 

ب الايشػػػم  ف مػػػف صػػػورة الءطػػػؿ )الفػػػرديلػػػـ  خػػػُؿ شػػػعر الُمم ػػػت ءػػػف ز ػػػد فػػػي مػػػدح و 
لػػ  علػػي واءا ػػه الح وءخيصػػة ح امػػي  اطػػرؽ الشػػعر إلػػ  الاءػػي عل ػػه الصػػ ة والسػػ ـ  سػػف واا

   فيلءطػػؿ خ ػػر أهػػؿ ايرض  يطءػػة فػػي جم ػػ   مراحػػؿوالحسػػ ف رضػػي اهلل عػػااـ أجمعػػ ف
 :(4)  وهو سراج مف اهلل اعيل  إل  الخلؽ ميفةح ياه المخالفة وءعد مواه ودفاه

 إلػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػراج الُما ػػػػػػػػػِر أحمػػػػػػػػػَد ال

 

 ال َرَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ َاْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدُلاي رْوَءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة و  

 

فاو المساحؽ لوال ة ايمر ءعد الرسوؿ المر ـ يّف  والءطؿ هو علي ءف أءي طيلب
 : (5)مؤدءه هو الرسوؿ المر ـ

ـَ ولػػػػػػػػػيل ايمػػػػػػػػػرِ و   َءْعػػػػػػػػػَد َوِلْ ػػػػػػػػػهِ  اْعػػػػػػػػػ

 

ـَ المػػػػػػػؤِدبُ وُمْاَاَجػػػػػػػُ  الْاْآػػػػػػػون و    ِاْعػػػػػػػ

 

                                                        
 .ٜ٘ٗ  صٔء روت ط –دار صيدر   ااظر: د واف المم ت ءف ز د ايسدي ( 1)
 ٜ٘ٗ  صٔء روت ط –دار صيدر   ز د ايسديااظر: د واف المم ت ءف  ( 2)

 و هو الذي  ذود و  حمي عف أهله.  و ذادٍة: جم  ذائد .سيدٍة: جم  س ِّد ( 3)

 ٕٙ٘  صٔء روت ط –دار صيدر   ااظر: د واف المم ت ءف ز د ايسدي ( 4)

 ٓٗ٘  صٔء روت ط –دار صيدر   ااظر: د واف المم ت ءف ز د ايسدي ( 5)
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ءاػػػػذا جػػػػي  الءطػػػػؿ الس يسػػػػي فػػػػي شػػػػعر المم ػػػػت ءػػػػف ز ػػػػد ايسػػػػدي فػػػػي مدحػػػػه و        
ولػػب ف ػػه الػػامط الجمعػػي علػػ  الػػامط و   الحرء ػػةو    ف فػػي صػػوره الد ا ػػة والخلآ ػػةللايشػػم
 الفردي. 

الءطػؿ  :جي  الءطؿ الس يسي عاد الزء ر  ف في عػدة صػور مااػي :ثالثًا/ الزبيريون
 .الءطؿ الُخُلآيو   الءطؿ الحرءيو   الد اي

ف آػػوؿ اءػػف   ءػػي عوه علػػ  الخ فػػة ف الػػذي اجامػػ  الاػػيس عل ػػه و فاػػو خل فػػة المسػػلم
 : مف الطو ؿ(1)  س الرل  يت ميدحًي مصعب ءف الزء ر

 علػػػ  ء عػػػة اإلسػػػ ـ ءػػػي عَف ُمصػػػعءيً 

 

 جمعػػػًي ُضػػػءير يمػػػراد س مػػػف خ ػػػٍؿ و  

 

والػػذي مػػيف لخءػػر مآالػػه علػػ  افػػوِس   وهػػو أم ػػر المػػؤما ف المحءػػوب مػػف الرع ػػة
 مف الوافر :(2)أثٌر مء رٌ و  و  ٌ يعه أاء

 الجل ػػػػػػػػػػػػػؿُ  أاػػػػػػػػػػػػػيؾ ِءَ يِسػػػػػػػػػػػػػَر الاَّءػػػػػػػػػػػػػيُ 

 

 َفلْ لُػػػػػػػػػػػػػَؾ إذ أاػػػػػػػػػػػػػيَؾ ءػػػػػػػػػػػػػِه طو ػػػػػػػػػػػػػؿُ  

 

 أاػػػػػػػػػػػػيؾ ءػػػػػػػػػػػػيفَّ خ ػػػػػػػػػػػػر الاَّػػػػػػػػػػػػيس إال

 

 أِم ػػػػػػػػػػػػػَر المػػػػػػػػػػػػػؤما ف ءاػػػػػػػػػػػػػي  ا ػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

هو الخل فة الذي  اصػُؼ ءمػؿ الصػفيت الاػي  جػب أف ااػوفر فػ مف  اػول  خ فػة و 
المسػػػلم ف مػػػػف اسػػػٍب رف ػػػػ  واآػػػون وعفػػػػيؼ وعػػػػدؿ إال أّف أءػػػرز صػػػػفٍة علآػػػت ءػػػػه هػػػػي 

 مف الطو ؿ :(3)المـر

 هُ عثمػػػػػػػيَف ءػػػػػػػف عّفػػػػػػػيف َهْدُ ػػػػػػػ شػػػػػػػء هُ 
 

 مػػػػػػػػػرواف ال ُ ػػػػػػػػػْزِري ءػػػػػػػػػه ايءػػػػػػػػػوافِ و  

 

 الّاػػػػػػػػدنأال إف عءػػػػػػػػَد اهلِل والحمػػػػػػػػَد و 

 

 حل فػػػػػيِف حاػػػػػ  المػػػػػِوِت ُمْصػػػػػطَف يفِ  

 

   

                                                        
َ  يت  فااظر: د وا ( 1)  .  ٕٖٔدار صيدر ص  ُعء د اهلل ءف   س الرل

َ  يت  ااظر: د واف ( 2)  ٖٖٔدار صيدر ص  ُعء د اهلل ءف   س الرل

َ  يت ااظر: د واف ( 3)  .ٕ٘دار صيدر ص  ُعء د اهلل ءف   س الرل
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  ؽ شػػػػرع اهلل ءيلعػػػػدؿػػػػػػػياػػػػه  طءِّ   الئػػػػـ أ ضػػػػًي ملػػػػؾ ال  خػػػػيؼ فػػػػي اهلل لومػػػػة هػػػػو
 :(1)وماصٌؼ ءيلالآ  الذي أخرجه عف الظلـ

 مصػػػػػػػػعُب شػػػػػػػػايٌب مػػػػػػػػف اهللإامػػػػػػػػي 

 

 اجلػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػف وجاػػػػػػػػػػػه الظلمػػػػػػػػػػػي ُ  

 

 ُمْلمػػػػػػػػػػػُه ُملػػػػػػػػػػػُؾ  ػػػػػػػػػػػوٍة لػػػػػػػػػػػ س ف ػػػػػػػػػػػهِ 

 

 ال ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه مءر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُ ُروٌت و َجَءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 ػ ػػػػػػػد أفلػػػػػػػوِر و  اآػػػػػػػي اهلُل فػػػػػػػي ايمػػػػػػػ
 

 َح مػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػيف َهّمػػػػػػػػػػػػُه االاِّآػػػػػػػػػػػػػي ُ  

 

ف ُعِرؼ ءاآواه ومرمه ُعرؼ أ ضًي ءآواه وشجيعاه في الحروب   :(2)وهو واا

  ء لػػػػػػػػػػةٍ إذا َفروػػػػػػػػػػت أظفػػػػػػػػػػيُره مػػػػػػػػػػْف 

 

 أمػػيَؿ علػػ  ُأخػػرن السػػ وؼ الءواِامػػي 

 

فخلَّصػػه مػػف  وهػػو أ ضػػًي ممػػي اشػػُاِاَر ءآواػػه وشػػجيعاه ُاشػػُااَر ءة راػػه علػػ  الػػدِّ ف
 مف الخف ؼ :(3)أصحيب الفاف ءآوة الس ؼ

 مػػػي اػػػو (4)الػػػذي اةَّػػػَص اءػػػَف دْومػػػةَ و 

 

ػػػػػػ يط ُف و    السػػػػػػ وُؼ ظمػػػػػػي ُ ِحػػػػػي الشَّ

 

ـْ   ػءيلس ػػػػػػػػفيءػػػػػػػػيَح الِعػػػػػػػػراَؽ َ ْضػػػػػػػػِرُءُا
 

ػػػػػػراِب وػػػػػػػ  ُ ِؼ صػػػػػػلاًي و    فػػػػػػػي الضِّ

 

 :(5)مواجااَػهُ شجيعٍة هيءه عدوه وخشي لآػيَ ُه و اه مف  وٍة و هو ممي َعَرَفُه الايس عو 
 مف الوافر

 ُ اػػػػػػػػيُب صػػػػػػػػر ُؼ ايء ػػػػػػػػِه وُ ْخَشػػػػػػػػ 

 

 إذا َعػػػػػػػػػػػػَدلْت َشَآيِشػػػػػػػػػػػػَآاي الفحػػػػػػػػػػػػوؿُ  

 

                                                        
َ  يت ااظر: د واف ( 1)  .ٜٔدار صيدر ص  ُعء د اهلل ءف   س الرل
َ  يت ُعء د ااظر: د واف ( 2)  ٕٖٔدار صيدر ص  اهلل ءف   س الرل

َ  يت  ااظر: د واف ( 3)  .ٜٓدار صيدر ص  ُعء د اهلل ءف   س الرل
 المخاير الثآفي. ( 4)

َ  يت  ااظر: د واف ( 5)  ٖٖٔدار صيدر افسه ص  ُعء د اهلل ءف   س الرل
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مػذلؾ فػي امطػه ردي فآػد جػي  مثلمي جي  الءطؿ في شعر الزء ر  ف فػي امطػه الفػو 
وٍة ماايه ػػٍة ال اصػػل  الػػدلا ي إال ءاػػـ ءمػػي  اماعػػوف ءػػه مػػف  ػػ  ؛ فاػػـ ملػػوؾ ايرضالجمعػػي

 مف الماسرح :(1)حلـٍ ُ حسدوف عل هو 

 مػػػػػػػػػي اِآمػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػف ءاػػػػػػػػػي أَم َّػػػػػػػػػَة إال

 

ـْ  حُلُمػػػػػػػػػػػػػػػػوف إف َوِضػػػػػػػػػػػػػػػػءوا   أّااُػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 أّااػػػػػػػػػػػػػـ َمْعػػػػػػػػػػػػػِدُف الملػػػػػػػػػػػػػوِؾ فػػػػػػػػػػػػػ و 

 

ـُ الَعػػػػػػػػػػػػػَربُ   َاْصػػػػػػػػػػػػػُلُ  إال علػػػػػػػػػػػػػ ا
(2)

 

 

و ػػت فػػ   ط شػػوف فػػي و ػػت فػػرحاـ و   وهػػـ ملػػوؾ  اصػػفوف ءػػيالاِّزاف فػػي أفعػػيلاـ
 ُحزااـ. 

 َد َاػػػػػػػػػػػػْوَءِاِاـلْ ُسػػػػػػػػػػػوا َمَفػػػػػػػػػػػير َ  ِعْاػػػػػػػػػػػ

 

 ال مجػػػػػػػػػػػػػػػػيِزَ َ  إف ُهػػػػػػػػػػػػػػػػـ ُاِمُءػػػػػػػػػػػػػػػػواو  

 

ـْ واِسػػعٌة لػػـ اضػػؽ علػػ  فػػإّف مجيلسػػاـ و   ءمػػي أااػػـ ملػػوؾ ااَّصػػفوا ءيلسػػ يدةو  أفا ػػَاُا
 :(3)ف آوؿ الشيعر  طيلءي المعروؼ

 ؽ مجيِلُسػػػػػػػُاـإف جلسػػػػػػػوا لػػػػػػػـ َاِضػػػػػػػ

 

 اُيْسػػػػػػػػُد ُأُسػػػػػػػػُد العػػػػػػػػر ف إف َرِمُءػػػػػػػػواو  

 

 الءطػػؿلزء ػػر  ف فػػي صػػورة الءطػػؿ الػػد اي و ءاػػذا جػػي  الءطػػؿ الس يسػػي فػػي شػػعر او 
  .الجمعيممي جي  في امط ه الفردي و   الءطؿ الُخُلآيالحرءي و 

شػيـ ف ػه أهػؿ ال  ومػيف  اػدمل وهػو حػزب الدولػة والحمومػة :رابعًا: حزب بني أميـة
  ومػيف لاػذا الحػزب الذائػدوف ومث ر مف أهؿ الءلداف ايخرن  فاو حزب السواد ايعظػـ

ذا أوضػػ اي   ه مػػف الزء ػػر  ف والخػػوارج والشػػ عةعاػػه والمػػدافعوف الػػذ ف  ػػدفعوف خصػػوم واا
عءػد اهلل   وااااػ  ءمآاػؿ ءاـ ميف عيرضًي ولػـ  سػامر طػو  ً الاظر عف الزء ر  ف يف حز 

 ارج يااـ خرجوا   ومذلؾ عف الخو ر رضي اهلل عاهءف الزء 

                                                        
َ  يت  ااظر: د واف ( 1)  .ٗدار صيدر افسه ص  ُعء د اهلل ءف   س الرل
َ  يت  ااظر: د واف ( 2)  .ٗدار صيدر ص  ُعء د اهلل ءف   س الرل
َ  يت  ااظر: د واف ( 3)  .ٙدار صيدرص  ُعء د اهلل ءف   س الرل
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سػػم ف  سػػـ مػػ  ءاػػي هيشػػـ وهػػـ   فػػإف عيمػػة الاػػيس مػػياوا علػػ   علػػ  جماػػور ايمػػة  
  اجػػد أف صػػورة الءطػػؿ   ومػػف خػػ ؿ الااػػيفس ءػػ ف الحػػزء ف  و سػػـ مػػ  ايمػػو  فالشػػ عة

ايحػزاب الس يسػ ة الد اي عاد ءاي أم ة لّوات ءعايصر د ا ة شء اًة ءيلءطؿ الػدِّ اي عاػد 
ف ميات لاي الةلءة في شعر ُشعرا  ءاي أم ة عل  ءآ ة صور الءطؿ ايخػرنو   ايخرن  اا

اجلػػ  فػػي شػػعرهـ صػػورة الءطػػؿ ءامط ػػة الفػػردي والجمعػػي و ػػر أاػػه مػػف حرء ػػة وُخلآ ػػة و 
ومَّػَؿ إل ػػه ُشػػئوااـ و   فاػػو أم ػػر المػؤما ف اصػػطفيه اهلل ِلَخْلِآػػه  مػيف للءطػػؿ الفػػردي الةلءػة

 :(1)ُ َدءِّرهي ممي  شي ُ 

اَػػػػػػػهُ   هػػػػػػػو الػػػػػػػذي جمػػػػػػػَ  الػػػػػػػرحمف أمَّ

 

 مػػػػػػػػياوا  ْءَلػػػػػػػُه ِشػػػػػػػػَ عيعلػػػػػػػ  َ َدْ ػػػػػػػِه و  

 

 إّف الول ػػػػػػػػػَد أم ػػػػػػػػػُر المػػػػػػػػػؤما ف لػػػػػػػػػه

 

 ُمْلػػػػػػػػػٌؾ عل ػػػػػػػػػه أعػػػػػػػػػيَف اهلل فيرافعػػػػػػػػػي 

 

ٌؿ ف ه فاو ُ ظار الءشر إل  و  هو أم ر المؤما ف الذي اعّوَد عؿ المـر فيلمـر ُمايصِّ
 ُحْزَاُه:يله فُ ءعُد عف السيئؿ هموَمُه و مف  صده  ءؿ أف  س

 إل ػػػػػػػػػؾ أم ػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػؤما ف َرَحلُااػػػػػػػػػي

 

 علػػػ  الطػػػيئر الم مػػػوف والماػػػزؿ الّرحػػػبِ  

 

 إلػػػػ  مػػػػؤمٍف َاْجلػػػػو َصػػػػِفْ حَة وجاػػػػهِ 

 

(2)مػػف َمػػْربِ ء ءػػُؿ َاْةشػػ  مػػف همػػوـٍ و  
 

 

 أمر ءسااه:و   فطّءؽ شرعه  الذي اساخلفه اهلل عل  أرضه هو خل فة اهللو 

 اهلِل ُ ْسَاْسػػػػػػػػػػػػػػػآ  ِءُسػػػػػػػػػػػػػػػّاِاهِ خل فػػػػػػػػػػػػػػػة 

 

 الة ُث مف عاد مػولي العلػـ ُمْااخػب 

 

 هو أ ضًي إميـ عيدٌؿ:و 

 إّف الػػػػػػػػػذي ءعػػػػػػػػػَث الاءػػػػػػػػػيَّ محمػػػػػػػػػداً 

 

 جعػػػػؿ الخ فػػػػَة فػػػػي اإلمػػػػيـِ العػػػػيدؿِ  

 

 
 

  

                                                        
 .ٖٛعدي ءف الر يع  صااظر: د واف  ( 1)
 .ٕ٘ص  ااظر: د واف ايخطؿ ( 2)
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  فاو حيزـٌ إذا رأن أّف الحـز هو الخ ر  هو خل فة اهلل الذي ُ حسُف س يسة رع اهو 
أف الحلػػـ هػػو الخ ػػر  ف آػػوؿ الرل  ػػيت فػػي مػػدح عءػػد العز ػػز ءػػف   سػػاخدـ الحلػػـ إذا رأنو 

   :(1)مرواف

ُب الَحػػػػػػػزـِ فػػػػػػػي ايمػػػػػػػوِر و  فْ ُمَجػػػػػػػرَّ  اا

 

    َخّفػػػػػػػػػػػػْت ُحلُػػػػػػػػػػػػػوـٌ ءيِهِلاػػػػػػػػػػػػػي َحُلمػػػػػػػػػػػػػي  

ءءعػُد اظػره فػي ايمػور  ف آػوؿ  و اصػؼ  واضػ  ومف حسف س يسػاه أّاػه ذو مػاالٍ 
 :(2)جر ر  مدح الحجيج

 ا آاػػػػػػواإّف اءػػػػػػف  وسػػػػػػَؼ فػػػػػػيعلموا و 

 

 ميضػػػػي الءصػػػػػ رِة واضػػػػُ  المااػػػػػيجِ  

 

حسػػف س يسػػاه مػر ـٌ ُمالػػٌؼ للمػػيؿ إذا السػػاوف أجػػدءت علػػ  والءطػؿ ءجياػػب حزمػػه و 
ال  لافت إلػ  هػوؿ المعرمػة    واه ثيءت الجايف  وي الطعفوهو ءيرز ءشجيعاه و   أهلاي
ف آػػوؿ   اااشػػيره فػػي المعرمػػةلحػػرب وظلمااػػي مػػف ارافػػيع الةءػػير و مػػي ف اػػي مػػف ضػػجة او 

 :(3)جر ر في مدح  حي ءف مءشر

 ا السػػػػاوُف اايءعػػػػتمػػػػيون الج ػػػػيِع إذ

 

(4)فاػػػػ  الطِّعػػػػيِف عشػػػػّ َة الِعْصػػػػوادِ و  
 

 

 الخ ػػػػػػػػػُؿ سػػػػػػػػػيِطَعُة الُةءػػػػػػػػػيِر ميّاػػػػػػػػػهُ و 

 

ُؽ أو َرِعْ ػػػػػػػػػػػُؿ َجػػػػػػػػػػػرادِ   ـٌ ُ َحػػػػػػػػػػػرَّ  أَجػػػػػػػػػػػ

 

 ثءػػػػػػػػُت الطِّعػػػػػػػػيِف إذا الُممػػػػػػػػيُة أَذّلاَػػػػػػػػي

 

 َعػػػػػػػػػػَرُؽ الماػػػػػػػػػػوِف َ ُجْلػػػػػػػػػػَف ءييلءػػػػػػػػػػيدِ  

 

 
 
 
 

  

                                                        
 .   ٕ٘ص  ااظر: د واف  الرل  يت ( 1)

 .   ٗٚص ااظر: د واف جر ر ( 2)

 . ٜٛااظر: د واف جر ر  ص ( 3)
 الضجة في الحرب :الِعْصوادِ  ( 4)
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ممي جي  الءطؿ ذا امط فػردي فػي هػذا الآسػـ مػف الشػعر ايمػوي فآػد جػي  مػذلؾ و       
وهػـ أمػـر الاػيس   فاـ الملوؾ ءؿ خ رهـ فآد ورثوا الملؾ ميءرًا عف ميءر  ذا امط جمعي

  :(1)رثوه مف آءيئاـفيلمـر و 

 ألسػػػػػػاـ خ ػػػػػػَر مػػػػػػف رمػػػػػػب المطي ػػػػػػي

 

 وأاػػػػػػػػػػػػػدن العػػػػػػػػػػػػػيلم ف ءطػػػػػػػػػػػػػوَف راحِ  

 

  ؛ لط ػب فعػيلاـ مػ  خلآػها خلفػي  فػي أرضػهاخايرهـ مف ء ف الخ ئػؽ ل مواػو فيهلل 
 :(2)ف ض مرماـو 

  ػػػػػػػػػد جعػػػػػػػػػػؿ اهلل الخ فػػػػػػػػػَة فػػػػػػػػػػ مـُ و 

 

 ال َجػػػْدبِ ءػػػيء َض ال عػػػيري الخػػػواف و  

 

ـُ علػ اـ مػف السػيئل فو  إال أّااػـ ُ ءػيِدروف ءػيلمـر  ءػؿ سػؤاؿ   هـ م  ءشرهـ لمف  آػِد
 :(3)الايس لاـ

 الر ػػػػػػػػػيَح إذا هػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػذ ف ُ ءػػػػػػػػػيروف

 

ـُ علػػػ  العػػػيف َف أو  اػػػروا    ػػػؿَّ الّطعػػػي

 

أصػػػيلة و   هػػػـ المافو ػػػوف علػػػ  أ ػػػراااـ فػػػي مػػػؿِّ صػػػفيت السػػػ يدة مػػػف مثػػػرة العػػػددو 
 :ومثرة الِآرن و ت الشِّّدة  الاسب

 ءػػ ٌض مصػػيل ُت لػػـ  عػػدؿ ءاػػـ أحػػدٌ 

 

(4)مػػػف سػػػيدِة العػػػربِ   ءُمػػػؿِّ ُمْعظمػػػةٍ  
 

 

  ف حصػػػػػ  وايط ءػػػػػ ف ثػػػػػرنايمثػػػػر 

 

(5)اللِّػػَزبِ ايحمػػد َف ِ ػػرن فػػي ِشػػّدِة و  
 

 

 
 

  

 

                                                        
 .ٚٚااظر:  د واف جر ر ص ( 1)
 .ٕٚااظر: د واف ايخطؿ ص ( 2)
 .ٙٓٔااظر: د واف ايخطؿ ص ( 3)
 .ٖٙااظر: د واف ايخطؿ ص ( 4)
 اللزب: الآحط. ( 5)
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ءػػذلؾ ال  لافاػػوف إلػػ  ز اػػة و   هػػـ أصػػحيب همػػٍة عيل ػػة فػػي الوصػػوؿ إلػػ  وػػي ااـو 
 الدلا ي الاي ُاْشةلاـ دوف الوصوؿ إل  وي ااـ:

  ػػػػػػػػوـٌ إذا حػػػػػػػػيرءوا َشػػػػػػػػدلوا مػػػػػػػػآِزَرُهـ

 

(1)لػػػو ءياػػت ءيطاػػػيرِ   و دوف الاِّسػػي ِ  
 

 

ف ممااـ اهلل مف  ممااـ مف اما ؾ الآوة الاي  اةلءػوف ءاػي و   خ فة ايرضوهـ واا
 :عل  أعدائاـ إال أااـ ُحلمي   عفوف عّمف أسي  إل اـ إذا  دروا

 ُشػػػػْمُس العػػػػػداوِة حاػػػػ  ُ سػػػػػاآيَد لاُػػػػػـْ 

 

ـُ الاػػػيِس أح مػػػًي إذا  ػػػدرواو   أعظػػػ
(2)

 

 

مػػػػوي فػػػػي صػػػػوره الدِّ ا ػػػػة والخلآ ػػػػة همػػػػذا جػػػػي  الءطػػػػؿ الس يسػػػػي فػػػػي الشػػػػعر ايو 
أ ضػػًي ظاػػر فػػي هػػذا العصػػر)الءطؿ الآءلػػيب فػػي و   الجمعػػيوامطػػه الفػػردي و   الحرء ػػةو 

فييءطػػػػيؿ فػػػػي الآء لػػػػة  .لماػػػػه فػػػػي امطػػػػه الجمعػػػػيو   الحرء ػػػػةالد ا ػػػػة والُخُلآ ػػػػة و :صػػػػوره
 :هـ  س روف إل ه ح ث ميفو   طيمحوف للمجد

 ُد  ومػػػػػػػػػيً فإاػػػػػػػػي ح ػػػػػػػػُث َحػػػػػػػػّؿ المجػػػػػػػػ

 

   (3)ِسػػػػػػػػػػراي ح ػػػػػػػػػػُث سػػػػػػػػػػيراحللاػػػػػػػػػػيه و  

 

وهػذه الزعيمػة هػي هءػة مػف اهلل اعػيل  ومػي  اػب اهلل ال   شػرؼٍ ء ػت عػزٍّ و فاـ مف 
  ساط   أحٌد اآله:

 إفَّ الػػػػػذي َسػػػػػمَؾ السػػػػػميَ  ءاػػػػػ  لاػػػػػي

 

 أطػػػػػػػػػػػػوؿُ ء اػػػػػػػػػػػػًي َدعيِئُمػػػػػػػػػػػػُه أَعػػػػػػػػػػػػزل و  

 

 ومػػػػػي ءاػػػػػ   ءْ اػػػػػًي ءاػػػػػيُه لاػػػػػي المل ػػػػػؾُ 

 

ـُ السػػػػػػػػمي ِ   (4)فإّاػػػػػػػُه ال ُ ْاَآػػػػػػػػؿُ   حَمػػػػػػػ
 

 

 

 

                                                        
 .ٗٗٔص ااظر: د واف ايخطؿ ( 1)
 .ٙٓٔص  افسه ( 2)
 .ٕٓٔص  افسه ( 3)
 .                      ٜٛٗااظر: د واف الفرزدؽ  ص ( 4)
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   :(1)لمااـ في السلـ ذوو أح ـٍ ميلجءيؿو   ءطشٍ وهـ في الحرب ذوو  وٍة و 

ـُ فصػػػػٍؿ و   الآػػػػ  فػػػػي مجيِلِسػػػػايُحمػػػػي

 

 أحػػػػػػ ـَ عػػػػػػيٍد إذا مػػػػػػي ُأْهػػػػػػِذَر الآ ػػػػػػُؿ   

 

 :(2) مرموف مازلاهو   ُ حِساوف جوارهوهـ أ ضًي ال  خواوف جيرهـ و 

 مػػػػػػػػػػػياوا َمْعَشػػػػػػػػػػػرًا  ػػػػػػػػػػػد جيَوُرواػػػػػػػػػػػيو 

 

 ِءمازلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة فيْمَرْماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارا 

 

 اهلل ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْاُاـفلّمػػػػػػػػػػػػػػػػػي أف َاخّلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

 أوػػػػػػػػػػػػػػػػيروا إذ رأوا ماػػػػػػػػػػػػػػػػي اافاػػػػػػػػػػػػػػػػيرا 

 

ف مػػػياوا  مرمػػػوف جػػػيرهـوهػػـ و   فاػػػـ أ ضػػػًي  ػػػزدادوف مرمػػػًي فػػػي   حسػػػاوف جػػوارهو   اا
مػي ف ػػه مػػف ءمػػي عاػدهـ ل واجاػػوا شػدة الشػػاي  و  حافظػػوف الو ػت الػػذي ف ػه  ءخػػؿ الّاػيس و 

 :  (3)ءرد  يرص

 ذا هءػػػػػػػػػػػػْت َشػػػػػػػػػػػػآِمَ ةٌ المطعمػػػػػػػػػػػػوف إ

 

 الػػػػرأِس ماػػػػزوؿُ عظػػػػـ والجػػػػيءروف و  

 

 :البطل في عصر أبي تمام )العصر العباسي(

الح ػية االجاميع ػة و   هػب اة رت الح ػيةٙ٘ٙ - ٕٖٔح امي  يمت الدولة العءيس ة )
   ُػػػػرءاـ مػػػػف الخ فػػػػة العءيسػػػػ ةو   اةّ ػػػػرًا مء ػػػػرًا لءػػػػروز العجػػػػـ  علػػػػ  وجػػػػه الخصػػػػوص

  ايخػػ ؽالعػػيدات والاآيل ػػد و ي فػػيثَُّروا فػػ  أعلاػػوه مػػف شػػعوء ة ومػػي  اخػػا طاـ ءػػيلعربو 
ذلػؾ االاآسػيـ فػي  واػرجـَ ايدءػي   معػيرضٍ م  ح يؿ ذلؾ الايث ر ء ف مؤ ٍد و وو ؼ المجا

ي ؛ ء امػالمجامػ  الاػي ال  جػوز المسػيس ءاػي؛ فحيرءه ءعُضػاـ وعػّده مسيسػًي ءرمػيئز أدءاـ
ػرةرآه اآلخر دلػ ً  علػ  الاآػدـ و  أثػر هػذا االاآسػيـ  لآػدو  (4)جعلػه اءراسػًي إلػ  ح ػية ُماحضِّ

                                           فظاػػػػػػػػػػػػػر أءطػػػػػػػػػػػػػػيٌؿ ءءطػػػػػػػػػػػػػػوالت   علػػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػػػورة الءطػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػذا العصػػػػػػػػػػػػػػر

                                                        
 .ٖٖ٘ص  ااظر: د واف جر ر ( 1)
 .ٜٔٔااظر: د واف  ايخطؿ ص ( 2)
 .ٖٖٗجر ر ص  د واف :ااظر ( 3)
ااضػػة مصػػر للطءيعػػة و الاشػػر   ااظػػر:  الشػػر العرءػػي ءػػ ف الجمػػود و الاطػػور  محمػػد عءػػد العز ػػز المفػػراوي ( 4)

 .ٛٙػ ٚٙص
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مفاػػـو الءطولػػة فػػي هػػذا و   لمفاػػـو الءطولػػة الاػػي أِلَفاػػي العػػرب سػػيءآيً   مةػػي رة فػػي ءعضػػاي
والاي أفرداي لاي ءحثًي خيصػًي   معيوا هالعرب سيءآًي اجلت في الخل فة و  العصر ممي ألفاي

"أمػػي الءطػػؿ فػػي   هػػو صػػورة الءطػػؿ فػػي شػػعر أءػػي امػػيـو  -إف شػػي  اهلل -ف مػػي سػػ ياي 
مفاومه الجد د فآد ظار ءشمؿ أوض  في صور مخالفة مااي الءطػؿ المصػل  وهػو اػوع 

فاو  رشد الخلؽ   هو الذي  صفه ميرل ؿ ءيلصيدؽمف ايءطيؿ جي  في صورة المياب و 
حاػػ  إّف ءعػػض   مسػػلماـ المػػءاـظلػػـ و ُ ْءِعػػُدهـ عػػف طػػر آاـ المو   ر ػػؽ المسػػاآ ـإلػػ  الط

"وُ َعػدل   (1)الف سفة ايلميف " فشاي" شّءه المياب الصيل  ءيلاءي لمي  ءثله للايس مػف خ ػر
ًة اػير   و فػوا فػي وجػوه الظػيلم فوز ايءطػيؿ الػذ ف حػيرءوا الظلػـ و اءف المآف  رمزًا مػف رمػ

الاصػػر   ممػػي فػػي رسػػيلاه أخػػرن ءسػ ح و   بممػػي فػػي مايءػه )مل لػػة ودماػػه ءسػ ح الالمػػ  
صػوٌر مااوعػٌة  فجي ت في مايءياػه  (2)"أراَد ءاي ءطياة الخل فة الماصورب الاي )الصحيءة

فمااي  الءطػؿ المصػل  فػي صػورة الػواعظ  مف صور الءطػؿ المصػل   الايصػ  الصػيدؽ
واجمػت ُهاػي   احز الشؾ فػي اظػيـ ال آػ فو   وهات العآيئدو   فإذا مرضت الآلوب :العيلـ

المصػل  وهػو   ظاػر الءطػؿ  َ ػدَّت الفااػة أسػءيءايو   المصيئبوهايؾ ايو ط والمظيلـ و 
و يء  إال  وؿ الحػؽ والثءػيت عل ػه   شجيعة آؼ في وجه الفاف والثورات في مؿ ثءيت و 

حاءػؿ رحمػه اهلل  مف هؤال  ايءطيؿ في هذا العصر اإلميـ أحمد ءفمامي ميات الاايئل و 
ازلػة ب الاي أثيرهػي المعولاه وثءياه عل  الحؽ في فااة )خلؽ الآرآففآد ظارت ءط  اعيل 

 فػػة الماومػػؿ الػػذي ااااػػت فػػي عاػػد الخلو   مػػف ءعػػده المعاصػػـواءايهػػي الخل فػػة المػػيموف و 
مصػطل  الءطولػة عػف معايهػي الػذي وضػ   لعصرفي هذا ا خرجمذلؾ رف  شيف الساة و 

فػ    حا  علػ  اعػيل ـ الػد ف (3)بالمامرد  الاآيل دطؿ الثيئر عل  العيدات و الء) له فظار
اػػرؾ الاخفػػي ولاػػه إال فػػي المجػػيهرة ءيلرذائػػؿ و ال  ػػرن ءط يءػػه لمجامػػ  وال  خػػيؼ ر  ءػػًي و 

                                                        
 الءطؿ في صورة مياب.  ميرل ؿ  ايءطيؿ :ااظر ( 1)

 بٙٔٔرسيلة مآّدمة لا ؿ درجة الميجسا ر  ص  د/ عءد الرحمف الخم س  ااظر الءطؿ في شعر أءي فراس ( 2)
 .ٗٚص  ااظر الءطؿ العرءي المعيصر" الشخص ة الءطول ة و الضح ة ( 3)
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ولعؿ هذه المسم يت ظارت وءػرزت فػي ء ئػة ءع ػدة عػف سػيحيت  (1)الاسار عف الع وفو 
 : سيحيت وم يد ف الءطولة الحآ آ ة

  ػػؿ لػػي هػػي الخمػػرُ فيسػػآاي خمػػرًا و أال 

 

 ال َاْسػػػػػآاي ِسػػػػػّرًا إذا أممػػػػػف الجاػػػػػرُ و  

 

 َفُءْ  ءيسـِ مف أهػون ودعاػي مػف الُمَاػ 

 

 ف  خ َر في اللذاِت ِمْف دوِااي ِسػْارُ  

 

 ةٍ ال َخْ ػػػػػػػػَر فػػػػػػػػي َفْاػػػػػػػػػٍؾ ِءَة ػػػػػػػػِر ُمَجيَاػػػػػػػػػو 
 

 ال فػػػػػي ُمُجػػػػػوٍف لػػػػػ َس َ ْاَءُعػػػػػُه ُمْفػػػػػرُ و  

 

وهػػػو ءػػػذلؾ سػػػّلط ايضػػػوا  علػػػ   ضػػػ ة   الءطػػػؿ الثػػػيئر علػػػ  المآػػػدميت الطَّللّ ػػػةو 
ءػػػذلؾ فػػػا  و   شػػػّمؾ الاػػػيس فػػػي  داسػػػاايو   ماي شػػػةوجعلاػػػي موضػػػوع دراسػػػة و   المطػػػيل 
 ػػدعو إلػػ  اػػرؾ فاػػذا أءػػو اػػواس   اطػػورءاي ءعػػد ذلػػؾ مػػف اة  ػػر و يلمػػؿ مػػي أصػػالطر ػػؽ 

واسػاآّروا   ح ُث هجر العرُب الءيد ػة  ؛ يف الح ية  د اة ر وجاايالو وؼ عل  ايط ؿ
ـُ علػػ  ُءْعػػد خطػػوات مػػف الممػػدوحو   فػػي المػػدف فػػيلعودة إلػػ  الءيد ػػة   صػػير الشػػيعر ُ آػػ 

    :(2)رميلاي إذ ذاؾ ضرٌب مف العءث المضحؾوأط لاي والصحرا  و 

 مػػػيلي ءػػػداٍر خلػػػت مػػػف أهلاػػػي ُشػػػُةؿُ 

 

(3)ال طلػػػؿُ ي لاػػي َشػػخٌص و ال شػػجياو  
 

(3)طلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُ 
 

 

 أءمػػػػػػػػػػػػػي لمازلػػػػػػػػػػػػػة الوال الرسػػػػػػػػػػػػػـو و 

 

 للج ػػػػػػػػػراِف ُمااآػػػػػػػػػؿُ لاهػػػػػػػػػِؿ عااػػػػػػػػػي و  

 

 

 

 

 

                                                        
 .   ٕ٘ٗص  هػٕٕٖٔالمطءعة الحم د ة المصر ة   ااظر: د واف أءي اواس ( 1)

 .ٓٛااضة مصر للطءيعة و الاشرص  ااظر الشر العرءي ء ف الجمود و الاطور  محمد عءد العز ز المفراوي ( 2)
 .ٓٛالاشرص

 .ٕٕٖص  ااظر:  د واف أءي اواس ( 3)
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ومف الشلعرا  الذ ف مياوا أسرع اساجيءة يءي اواس فػي هجػر المآدمػة الّطللّ ػة أءػو 
  :(1)ف اي  آوؿالايدي و   د ظار ذلؾ في  ص دة  مدح ءاي موس و   العايه ة

 لافػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػزمف الآصػػػػػػػػػػ ر

 

 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رِ ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف الخوراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؽ و  

 

 احػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػي ُوػػػػػػػػػػػػرِؼ الجاػػػػػػػػػػػػػي إذ

 

ػػػػػػػػػػػرورِ    ِف َاُعػػػػػػػػػػػوـُ فػػػػػػػػػػػي َءْحػػػػػػػػػػػِر السل

 

 د ميف لثورة أءي اواس الفضؿ ف مػي شػيع ءعػد ذلػؾ مػف ا اضػيب المطػيل   وممػي و 
ذه الآصػػيئد اسػػاآلت ءةػػرض طػػرأ علػػ   صػػ دة المػػدح فػػي الشػػعر العءيسػػي أف ءعػػض هػػ

ة عاػد الثورة عل  المآدمة الطلل  وميف ذلؾ ءسءب  لـ ُاشرؾ معه موضوعًي آخرالمدح و 
واجػػد فػػي  صػػ دة المػػدح العءيسػػ ة   وو رهمػػي  اءػػف المعاػػزءعػػض الشلػػعرا  مػػيءي اػػواس و 

ممػػي فػػي مػػدائ  أءػػي   الاطػػور الحضػػيري للمجامػػ آػػدميت جد ػػدة ااايسػػب مػػ  الةػػرض و م
 .ذلؾ مي سااطرؽ إل ه في مءحث الشيعر ءط ً   و رهاميـ للمعاصـ و 

فػػي هػػذا العصػػر فاػػو ال  (2)صػػورة مػػف صػػور الءطػػؿ المامػػردالءطػػؿ الػػذااي وهػػو 
 جاػػر ُءمايجمػػة المآدمػػة لػػذا اػػراه   ال ااحاػػي هيماػػه أمػػيـ ا ػػر الُعػػرؼو    خضػػ  لآػػياوف

    :امللؼ ال اطمئف إل ه افسهو   ؛ لمي ف اي مف افيؽ ال احامله طء عاهالةزل ة

 إذا مػػػػػػػيف مػػػػػػػدٌح فيلاسػػػػػػػ ُب المآػػػػػػػّدـُ 

 

ـُ     أُمػػػػػػػػؿل فصػػػػػػػػ ٍ   ػػػػػػػػيؿ ِشػػػػػػػػْعرًا ُماػػػػػػػػّ 

 

 َلُحػػػػػػبل اءػػػػػػف عءػػػػػػد اهلل أولػػػػػػ  فإاػػػػػػه

 

 ُ خػػػػػػػاـُ ذمُر الجم ػػػػػػُؿ و لػػػػػػػاءػػػػػػِه  ءػػػػػػدُأ  

 

 أطعػػُت الةػػوااي  ءػػؿ مطمػػ  اػػيظري

 

 (3) عُظـِ  ه و فإل  ماظٍر  صُةْرَف  

 (3) عُظـِ و 

 
 
 

                                                        
 .ٓٛءيعة و الاشرصااضة مصر للط  ااظر الشر العرءي ء ف الجمود و الاطور  محمد عءد العز ز المفراوي ( 1)

 .ٓٛالاشرص
 .ٜٜإل  ص ٜ٘ااظر الشعر العرءي ء ف الاطور والجمود مف ص ( 2)
 .   ٕٖٓدار ء روت للطءيعة و الاشر  ء روت ص  ااظر د واف المااءي ( 3)
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ال  ااّءػ  فػت إلػ  الةػزؿ و ال  لا هو الشػيب المامػرد حاػ  علػ   دواعػي شػءيءه فاػوو 
ءػؿ هػػو مػػيف  اماػػ  أف  مػػوف   وهػػو أ ضػػًي ال  خضػػب الّسػواد مػػف أجػػؿ الاشػػءلب  دواع ػه

    :(1)الو يرء ضًي لمي  صؿ إل  رزااة العآؿ و ُهايؾ ِخضيءًي أ

 ُماػػػً  ُمػػػفَّ لػػػي أّف الء ػػػيَض ِخضػػػيبُ 

 

 َفُ ْخفػػػػػػػي ءاءػػػػػػػ ِِّض الآػػػػػػػروِف شػػػػػػػءيبُ  

 

 ؤادي فاااػػػػػةل ػػػػػيلي عاػػػػػد الءػػػػػ ِض فػػػػػ

 

 فخػػػػػٌر وذاؾ الفخػػػػػُر عاػػػػػدي عػػػػػيبو  

 

ـل ال ػػػػوـَ مػػػػي ماػػػػُت أْشػػػػَااي  فم ػػػَؼ أُذ

 

 وأدعػػػػػوه ءمػػػػػي أشػػػػػػموه حػػػػػ ف ُأجػػػػػػيُب   

 

 :  (2)و د هجر جم   الشاوات ءمي ف اي الخمر

 فػػػػػػػػػػػػػػػػؤاُد مػػػػػػػػػػػػػػػػي ُاسػػػػػػػػػػػػػػػػلِّ ه الُمػػػػػػػػػػػػػػػػداـُ 

 

 وعمػػػػػػػػػػػػػٌر مثلمػػػػػػػػػػػػػي ااػػػػػػػػػػػػػُب اللئػػػػػػػػػػػػػيـُ  

 

 :   (3)هي حب الذات ف آوؿواساءدلاي ءشاوٍة واحدة و 

 يخل لُػػػػػػؾ أاػػػػػػَت ال مػػػػػػف ُ لػػػػػػَت ِخّلػػػػػػ
 

ف   ػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ و واا  المػػػػػػػػػػػػػػػػ ـُ َمثُػػػػػػػػػػػػػػػػَر الّاَجمل

 

لػ  ُمػؿِّ مػف  آػؼ فػي  عاػب عت راَح  م ػُؿ لاػي الثاػي  مػ ً  و ومف أجػؿ حػبِّ الػذا  
اعػيل  علػ  هءه فعاب عل  الزميف وعل  السػلطيف و ءمواطر ؽ طموحه واعاداده ءافسه و 

 اي راف.     

اجاميع ػػًي فػػي                                وممػػي سػػءؽ  ّاضػػُ  أّف الءطػػؿ فػػي الشػػعر العرءػػي مػػيف ءطػػً  وا ع ػػًي 
أاػه ءطػٌؿ ولػـ  خػرج عػف   صوره المخالفة الاي  افيوت حضورهي مف عصػٍر إلػ  عصػر

 .في العصر العءيسي عل  وجه الخصوصاجاميعي إال ف مي ادر و 

 

 

                                                        
 .ٛٚٗص  افسه ( 1)
 .ٔٓٔدار ء روت للطءيعة و الاشر  ء روت ص  ااظر د واف المااءي ( 2)
 افسه. ( 3)
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 الثانً الفصل
 النموذج فكرة و البطولة

 
 النُّقاد عند( الحقٌقة ظل) المبالغة و الغلو 

 

 (  ُمحاكاةا )  البطولة 
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 الفصل الثاني

 فكرة النموذجالبطولة و 
 ع مػػيت ُمضػػ ئة  ااػػدي ءاػػيمػػف الءطولػػة اآػػدماي مامػػيذج و  مػػؿ أمػػة ءصػػور فاخػرا

 .الم يد ف المخالفةسيئر أفراد ايمة في المجيالت و 

 اعمس هذا الاموذج في صورة شػخص  مثػؿ حآ آػة الءطولػة أو ظلاػي أو محيم ػًي و 
ااػدر الػػؾ الامػيذج الاػي امثػػؿ الحآ آػة أو الامػوذج المحػػيمي ء امػي  ءآػ  ظػػؿ واآػؿ و   لاػي

 الحآ آة م دااًي اا    ف ه العد د مف صور هذه الءطولة.     

 المبالغة )ظل الحقيقة( عند النُّقاد: أواًل/ الغمو و 

مػوح ووي ػة ااآيصػر دوااػي الامػـ اظؿ فمرة الءطؿ الحآ آي حلمًي  راود خ يؿ مؿ ط
الءطػػؿ الحآ آػػػي سػػون فػػػي اياء ػػػي  ال امػػػيد ااحآػػؽ فمػػػرة دوف أعايءاػػػي اي ػػراف و  وااراجػػ 

لمػػف فػػي الو ػػت افسػػه  ءآػػ  لالػػؾ و   خّلػػد الاػػير ُ ذمػػرهـ فعػػدد محػػدود مػػف أولئػػؾ الػػذ و 
ة سػػ لمح ف إلػػ  المعػػيلي و ػػياي الةلػػو والمءيلةػػة و الحآ آػػة ظػػؿ  ػػاعمس علػػ  هػػؤال  الطػػي

لرسػػـ الصػػورة الميملػػة للءطػػؿ فػػي ظػػؿ الحآ آػػة ل عمسػػاي لاػػي وجػػداااي حآ آػػة ميملػػة ميثلػػة 
 للع يف.                                                                                      

اموذجػػًي ح ػػًي  افيعػػؿ مػػ  "  ولآػػد مػػيف الءطػػؿ العرءػػي ومػػي  ػػزاؿ فػػي ايدب العرءػػي
يؿ أءايئاػػي ءمػػي  افػػؽ مػػ  م ػػولاـ و ِرضػػي  رسػػـ آمػػة و ُ عءِّػػر عػػف طمػػوح اُيّمػػو   ايحػػداث
اػؤمف ءػػه ااعمػيس لمػي   صػور الءطولػة فػػي المجامػ  العرءػيو   (1)ُ حآِّػؽ أهػدافاـ" ػَ ِمِاـ و 

  دعػػي إلػػ  الامسػػؾ ءاػػيالُعل ػػي الاػػي آمػػف ءاػػي المجامػػ  و  المثػػؿهػػذه ايّمػػة مػػف الفضػػيئؿ و 
اػػت الاجػػدة والحم ػػة ميو   الوفػػي لمػػـر والعفػػة و مػػيف االجػػرأة و فمياػػت المػػرو ة والّشػػجيعة و 

 .و رهي مف الصفيت الاي  ةلب عل اي الطيء  الُخُلآيوالّاضح ة و 

                                                        
 .ٕٓ٘ص  الءطولة في ايدء ف العرءي و اإلاجل زي  السعودااظر:  فخري أءو  ( 1)
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اػػت فػػي أوػػراض شػػعر ة ءػػؿ مي  حػػدهو فػػًي علػػ  المػػدح و " "ولػػـ امػػف فمػػرة" الامػػوذج
! فضَّ اهلل فيؾ :ِلُمثَ ِّر" أف َمَدِاّ ًة  يلت ورَد في لسيف العرب  الرثي  أ ضيً أخرن ميلةزؿ و 

 :أاَت الآيئؿُ 

 ءيطَ ػػػػػػػػب ِمػػػػػػػػف أرداِف عػػػػػػػػّزَة َمْوِهاػػػػػػػػيً 

 

  ػػػد ُأوِ ػػػَدْت ءيلماػػػدِؿ الّرطػػػِب ايُرهػػػيو  

 

؟ اااي ءمادؿ َرطٍب أمػي مياػت اط ػبُ أرأ َت لو أّف ِزاج ًة َءّخرْت أرد :!  يلت يؿ اعـ
 َهّ  ُ لَت ممي  يؿ َسّ ُدمـ امرؤ الآ س:

 ِجئػػػػػػػُت طير ػػػػػػػيً ألػػػػػػػـ ار ػػػػػػػياي ُملمػػػػػػػي 

 

ف لػػػـ اطّ ػػػبوَجػػػْدُت ءاػػػي طْ ءػػػًي و      (1)اا

 

مة وُ ءرُزهػي مػف ؛ يف المدح ُ ظار الخ ؿ المر ولمااي ميات في المدح ءيرزة جل ة
وال ر ػػب أّف الشػػيعر  سػػامدل مضػػموف   و رهػػيشػػجيعة ومػػرـٍ وعفػػٍة وح ػػيٍ  واسػػٍب مػػر ـ و 

ُ ءرزهػػػي أثاػػػي    يمػػػه و ‘ و اػػػيثر ءيحوالػػػه  أعميلػػػه مػػػف ظػػػروؼ المجامػػػ  الػػػذي  عػػػ ُش ف ػػػه
فاػو  صػور الػذي   ذلؾ أّف الشيعر هو الضم ر الػواعي للمجامػ   ءعمل ة اإلءداع الفاي

مػػف ُهاػػي فػػإف الشػػيعر اراػػءط و   ال  سػػاط   و ػػُرُه أف  صػػوره ءمػػي أواػػي مػػف موهءػػة شػػعر ة
عيدااػػػه اػػػًي ِءِآَ ِمػػػِه و الُمَم ػػػز ُمؤمِ  ُمَاِخػػػذًا مػػػف موضػػػوعياه سػػػء ً  للاسػػػل الشػػػعري  ءمجامعػػه

راسػمًي ِصػورًا ُءطوِلّ ػًة رائعػة و   الظلـ و الجاػؿو   في محيذ ر السفه  حر صًي عل  أاّل  َآ َ 
لمػػػػف ال  سػػػػَاط ُ  و   الثّاػػػػي   اايفُسػػػػوف فػػػػي ُءُلوِواػػػػيللممػػػػدوح ف ممػػػػي جعػػػػؿ ُءةػػػػية المجػػػػد و 

ػِؿ رجيؿ ُعظمي  و الوصوؿ إل اي إال  ػعيبو   الّشػدائدّطُاوا أْاُفَسُاـ علػ  َاَحمل   خيضػوا الصِّ
     .  (2)جيدوا ءمي احت أ د اـ مف ميؿو 

 

                     

                                                        
 ٚ٘ٔص  فيطمة اجور  ـٕٛٓٓ  عيـ ٗػ ٖالعدد    ٕٗمجلد  مجلة جيمعة دمشؽ ااظر: ( 1)

 ل ء يب  دار الماب الوطا ة  ٔط  محمد الخيزمي  ااظر:  اثر الثآيفة في ءاي  الآص دة الجيهل ة ( 2)
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 :(1)و يؿ أءو اميـ

ػػػْعر مػػػي درنو   لػػػوال ِخػػػ ٌؿ َسػػػاَّاي الشَّ

 

 ُءةػػػية الُعػػػ  مػػػف أ ػػػف اػػػؤا  الممػػػيِرـُ  

 

ر   وشػػعر المػػدح عاػػد العػػرب فػػي مث ػػر ماػػه ُ حآػػؽ أهػػدافًي أخ   ػػة ذلػػؾ أّاػػه ُ َصػػوِّ
الُمثػؿ الُعل ػػي الاػػي  جػػب أف َ َاحلَّػػ  ءاػػي الفػػرد فػي َسػػْع ِه اجػػيه الممػػيؿ فػػي إطػػير المجامػػ  

ُر الجوااب اإل جيء ة فػي َشْخصػ ة الءطػؿ فػي المجامػ    العرءي أي إّف ِشْعر المدح ُ َصوِّ
المػػر ـ ؿ الرسػػوؿ لػػ س ُهاػػيؾ مػػي هػػو أدؿ علػػ  أخ   ػػة الشػػعر العرءػػي مػػف  ػػو و   العرءػػي

 ػهػػٖٖ٘ٔالػذي شػرحه الُمءػيرؾ فػوري تو  "إّف مػف الشػعر لحممػة" :سػلـصػل  اهلل عل ػه و 
أي   إّف مػف الشػعر لحممػةءشػرح جػيم  الارمػذي ءآولػه:  ولػه "في مايءه ُاْحفػة ايحػوذي 
إف مػػف الشػػعر م مػػًي  :فػػيلمعا   و  ػػؿ أصػػؿ الحممػػة الماػػ    ػػواًل صػػيد ًي ُمطيءآػػًي للحػػؽ

ايفعًي  ما  مف السفه. ولذلؾ ميف أفضله عاد الالآيد مي  موف ءوصؼ الممدوح ءيلفضيئؿ 
وا المػيدح عػدَّ و  .الَعػدؿو   الّشػجيعةو   العفػةو   ميلعآؿ  (2)ايخ   ة في المجام  اإلس مي
وء اػػوا م ف ػػة مػػدح الءطػػؿ ءمػػي ُ ايسػػب   ءمػػي سػػواهي ُمخِطئػػيً المػػيدح ءاػػذه ايرءعػػة مصػػ ءًي و 

الافضػ ؿ فػي الفضػيئؿ فة أو مػف علػ  شػيملااـ ءػيإلوراؽ و ف مدح الملؾ أو الخل   مازلاه
وال م ػؼ   الشػيعر م ػؼ  ػيؿ ف ػه -فػي اإلشػيدة  -ال ُ ءػيلي و   ءمي ال  اسػ  و ػرهـ لءذلػة

ايلفػيظ اآ ػة أف اموف اإلشيدة واضحة المعياي جزلة أطاب وذلؾ محمود وسواه مذمـو و 
إذا مػػدح  مػػيف الءحاػػريو   ضػػجراً  جااػػب الاطو ػػؿ فػػإّف للملػػؾ سػػآمة و أف و   و ػػر مءاذلػػة

   .(3)ُ ءرز وجوه المعياي فإذا مدح و ره عمؿ طي اهالخل فة ُ آؿ ايء يت و 

مػػف علػػ  شػػيمَلِااـ مثػػؿ  ػػوؿ الايءةػػة أّف إصػػيءة الوجػػه فػػي مػػدح الملػػوؾ و  ػػروف و 
 الماذر ح ف  آوؿ:الذء ياي في الالعميف ءف 

                                                        
  

 .ٜٛص  ٕد واف أءي اميـ  جااظر:  ( 2)
 ص دا ء روت.  المماءة العصر ة للطءيعة و الاشر    ءيب المدحٜٗٔػ  ٛٗٔص  اءف رش ؽ  ااظر:  العمدة ( 3)

 ء روت.
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 ألػػػػػػػػـ اػػػػػػػػػَر أّف اهلل أعطػػػػػػػػػيؾ ُسػػػػػػػػػورةً 

 

 اػػػػػػػرن ُمػػػػػػػّؿ ُمْلػػػػػػػٍؾ دوااػػػػػػػي  اذءػػػػػػػذبُ  

 

 الملػػػػػػػػوؾ موامػػػػػػػػبٌ فإّاػػػػػػػػؾ شػػػػػػػػمٌس و 

 

(1)إذا طلعػػػت لػػػـ  ءػػػُد ُمػػػاُاّف مْومػػػب 
 

 

أمثػر إصػيءة للةػرض  ػوؿ أءػي العايه ػَة فػي مػدح ومف أفضِؿ مي ُمدح ءه الملوؾ و 
 الايدي:

 الرجػػػػػػػػػيُ  إذا ضػػػػػػػػػطرُب الخػػػػػػػػػوُؼ و 

 

(2)َحػػػػرَّؾ ُموسػػػػ  الآضػػػػ َب أو فّمػػػػرا 
 

 

وممػػػي  ػػػدؿ علػػػ  ز ػػػيدة حرصػػػاـ علػػػ  أالَّ ُ مػػػدَح الخل فػػػُة أو مػػػف فػػػي مازلاػػػه إال 
ءيلُمءيلةػػػة فػػػي الفضػػػيئؿ حاػػػ  ال  سػػػاوي مػػػ  مػػػف هػػػو دواػػػه فػػػي الراءػػػة " عاػػػدمي اجامػػػَ  

َؿ  ػوِؿ ماصػور مف مػيف ِمػْاُمـ  ُ ْحِسػُف أْف  آػوؿ مثػ :الشلعرا  ِءءيب المعاصـ َفُءِعَث إل اـ
 الالم ري في أم ر المؤما ف الرش د:

 المعػػػػػػػػػػػروَؼ أوِد ػػػػػػػػػػػةٌ إّف الممػػػػػػػػػػػيرـَ و 

 

 أحلَّػػػػػػػػؾ اهلل ِمااػػػػػػػػػي ح ػػػػػػػػُث اجَامػػػػػػػػػ ُ  

 

 إذا رفعػػػػػػػػػػػَت امػػػػػػػػػػػَرًأ فػػػػػػػػػػػيهلل راِفُعػػػػػػػػػػػهُ 

 

 ومػػػف وضػػػْعَت مػػػْف ايْ ػػػواـِ ُماَّضػػػ ُ  

 

 َمػػػػْف لػػػػـ  ُمػػػػف ءػػػػيم ف اهلٍل ُمْعَاِصػػػػػميً 

 

 فلػػػػػػ س ءيلصػػػػػػلواِت الخمػػػػػػِس َ ْاَاِفػػػػػػ ُ  

 

 إْف أْخَلػػػَؼ الَةْ ػػػُث لػػػـ ُاْخِلػػػْؼ أايِملُػػػهُ 

 

 أو ضػػػػػػػػيَؽ أمػػػػػػػػٌر َذَمْراػػػػػػػػيُه َفَ اَِّسػػػػػػػػػ ُ  

 

 أْاَشد:ف اي مف  آوؿ خْ رًا ِمْاُه و  :َفْلَ ْدُخْؿ فآيؿ محمد ءف وهب

 ِااػػػػػػػػػػيث ثَػػػػػػػػػػٌة ُاْشػػػػػػػػػػِرُؽ الػػػػػػػػػػدلا ي ِءَءاجَ 

 

 الَآَمػرُ َشْمُس الضلح  وأءػو إْسػحيٍؽ و  

 

 ةٍ ُمػػػػػػػؿِّ ايئلػػػػػػػَ ْحِمػػػػػػػي أفيِعْ َلػػػػػػػُه فػػػػػػػي 
 

 الّصْمَصػػػيَمُة الػػػذَّمرُ الَة ػػػُث والل ػػػُث و  

 

   .(3)أْحَسَف ِصَلَاهُ فيمر ءإدخيِلِه و 

 
                                                        

 .ُٚٓٔ دامه ص  ااظر: اآد الشعر  ( 1)
 .ٙ٘ٔااظر: الُعمدة اءف رش ؽ ءيب المدح ص ( 2)
 .ٙ٘ٔص   ااظر: العمدة الءف رش ؽ ( 3)
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مػي و مدح الآيئد   مي ُ جياس الءيس والّاجدة و دخؿ في ءيب شدة الءطش والءسيلة و 
والاخػرؽ فػي الءػذؿ والعط ػة   الّسػميحةفػإف أضػ ؼ إلػ  ذلػؾ المػدح الجػود و   شيمؿ ذلؾ

ايمػػور  مياػػي فػػي أمثػػرإذ مػػيف الّسػػخي  أخػػًي للشػػجيعة و  .الاعػػت ايّمػػيً مػػيف المػػدح حسػػاًي و 
  وذلػػػؾ ممػػػي  ػػػيؿ ءعػػػض الشػػػعرا  فػػػي جمػػػ  الءػػػيس موجػػػود ف عاػػػد أهػػػؿ الامػػػـ واإل ػػػداـ

  :والجود

 فاػػػػػػ  دهػػػػػػره شػػػػػػطراف ف مػػػػػػي  اوءػػػػػػػه

 

 ففػػػػي ءيِسػػػػِه شػػػػطٌر وفػػػػي جػػػػودِه شػػػػطرٌ  

 

 ءةية الخ ر في ع اػِه  ضػ ف  مف 

 

(1)وال مػػف زئ ػػر الحػػرِب فػػي ُأذاػػِه و ػػرُ  
 

 

وشػػدة   الػوز ر مػػي ايسػب ُحسػف الروا ػة وسػػرعة الخػيطر ءيلصػوابو مػدح المياػب و 
ءػػػيلرأي أو   الا يءػػػة عاػػػه فػػػي المعضػػػ تو   وجػػػودة الاظػػػر للخل فػػػة   لػػػة الةفلػػػةالحػػػـز و 
فػػػإف أضػػيَؼ إلػػ  ذلػػػؾ   لط ػػُؼ الِحػػسِ   َحِسػػُف الس يسػػػة  ءيّاػػه محمػػػود السػػ رةو   ءيلػػذات

؛ ميف وي ة.  ممي  يؿ أءو اواس: الء وِة والَخطِّ والّاَفُاِف في العلـِ

 إذا ايءػػػػػػػػػػػػػُه أمػػػػػػػػػػػػػٌر فإّمػػػػػػػػػػػػػي مف اػػػػػػػػػػػػػهُ 

 

ّمػػػػػػػػػػي عل ػػػػػػػػػػػه ءػػػػػػػػػػيلمفيِّ ُاشػػػػػػػػػػػ رُ   (2)واا
 

 

 :أو ممي  يؿ أشج 

 ءد ااُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ افم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهِ 

 

   (3)ماػػػػػػػػ  رماُػػػػػػػػػُه  فاػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػاجم ُ  

 

واءع ػػد   اآر ػػب الءع ػػد فػػي الحػػؽو   اإلاصػػيؼايسػػب العػػدؿ و و مػػدح الآيضػػي ءمػػي 
و لػة   ااءسػيط الوجػهو   الةاػية ء ف الفآ ر و المسيواو   ايخذ للضع ؼ مف الآويو   الآر ب

مػي شػيملامي فآػد فإف ذمػر الػورع والاحػرج و   اساخراج الحآوؽو   الُمءيالة في إ يمة الحدود
 .(4)ءلِ الااي ة

                                                        
 ٕٚ  ص اآد الشعر   لآدامة ف جعفر :ااظر ( 1)

 .ٖ٘ٔص  العمدة الءف رش ؽ :ااظر ( 2)
 ٕٚاآد الشعر   لآدامة ف جعفر   ص :ااظر ( 3)

 .ٖ٘ٔص  العمدة الءف رش ؽ :ااظر ( 4)
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ءحسب ااآسيـ السو ة إل   الءدو والحيضرة  اآسـ إل   سم ف وأمي مدح السو ة مف
لػػ  الصػعيل ؾ والحػػراب و الماع شػ ف ءيصػػايؼ الحػرؼ وضػػروب المميسػب و  المالصصػػة اا

ومف جرن مجراهـ فمدح الآسػـ ايوؿ  مػوف ءمػي  ضػيهي الفضػيئؿ الافسػيا ة الاػي  ػّدماي 
 :واد وذلؾ مثؿ  وؿ الشيعرالوزرا  والماّيب والآهي خيل ًي مف ِمثِؿ مدح الملوؾ و ذمر 

  اراحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ذوي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرهـُ 

 

  اعػػػػػػػػػػػػػيطفوف علػػػػػػػػػػػػػ  ذوي الفآػػػػػػػػػػػػػر 

 

  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرهـُ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيااـ وذوو

 

 مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػدؽ عفػػػػػػػػػااـ ذوو وعػػػػػػػػػرِ  

 

 ماحلمػػػػػػػػػػػػػػػػػ َف لط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب خػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ماـُ 

 

 ال  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف لاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهرِ  

 

ومدح الآسـ الثياي  موف ءمي  ضيهي المذهب الذي  سلمه أهله مف اي داـ والفاؾ 
  ممػػي  ػػيؿ اػػيءَط  ؽ والسػػميحة و لػػة االماػػراث للخطػػوبوالاػػ آظ مػػ  الاخػػر والجػػد والصػػءر 

 :شرًا  مدح صخر ءف ميلؾ
 وأاػػػػػػي لماػػػػػػٍد مػػػػػػف ثاػػػػػػيئي  فآيصػػػػػػد

 

 ءه الءف عِـّ الصدؽ صخر ءف ميلؾ 

 

 أهػػػػػزل ءػػػػػه فػػػػػي اػػػػػدوة الحػػػػػي عطفػػػػػه

 

(1)ممػػي هػػزَّ عطفػػي ءيلاجػػيف ايوارؾِ  
 

(1)ايوارؾِ 
 

 
 

 لط ػػػػػؼ الحوا ػػػػػػي  آسػػػػػػـ الػػػػػػزاَد ء اػػػػػػه

 

 سػػػػواَ  وءػػػػػ ف الػػػػػذئب  سػػػػػـ المشػػػػػيرِؾ   

  
وال  ػػػروف لسػػػون هػػػذه الماػػػيزؿ وجاػػػًي لمػػػدح إال إذا دعػػػت إلػػػ  ذلػػػؾ ضػػػرورُة مػػػدٍح 

فاػػؤال  الالآػػيد ُ عولػػوف علػػ  الفضػػيئؿ الافسػػ ة   فُ مػػدح مػػؿل إاسػػيف ءيلفضػػؿ فػػي ِصػػايعاه
      .(2)دوف و رهي
 
 

                                               

                                                        
 .ٜٕاآد الشعر   لآدامة ف جعفر   ص :ااظر ( 1)
 .ٜٛ-ٜٔاعت المد   مف ص -ءيب المعياي الداؿ عل اي الشعر -الءف ُ دامه -ااظر:  مايب اآد الشعر ( 2)
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فضػػيئؿ عرضػػ ة أو  لمػػف و ػػرهـ مػػف الالآػػيد مػػيءف رشػػ ؽ  آػػوؿ لػػو أضػػ ؼ إل اػػيو 
(1)مثرة العش رة ميف ذلؾ ج داً جسم ة ميلجميؿ وايءاة وءسطة الخلؽ وِسعة الدلا ي و 

.   

أخ   ػة لػدن ااي مف داللااي عل  صفيت افسػ ة و أّمي الصفيت الجسد ة فاياي أهم 
اآػػد ـ و   أهم ػػة الامسلػػِؾ ءاػػي عػػف طر ػػؽ عرضػػاي مػػوُف ايم ػػدًا علػػ  و   مػػف  ّاصػػُؼ ءاػػي

 .(2)اميذج ءشر ة ُمَاَخلِّآة ءاي

(3)و ذهُب أهؿ الفاػـ ءيلشػعر والشلػعرا   ػد مًي إلػي الةلػو
فػي المػدح و  رواػه أجػود    

 ػػروف أّف المػػدح إذا خػػرج عػػف الموجػػود فػػي الءطػػؿ و   مػػف اال اصػػير علػػ  الحػػد ايوسػػط
والمػذهُب عْاػػدي اسػاعميله فػػإّف " حاػ  ءعضػػاـ  ػيؿ:  مػػث ً فإامػي  ػذهب ف ػػه إلػ  اصػ  ره 

 ءؿ أصد ُه أمذءه وممي ورد مف ذلؾ في الشعر  وؿ عاارة:  أحسف الشعر أمذءه

 اػػػػػػػيأاػػػػػػي الما َّػػػػػػُة فػػػػػػػي المػػػػػػواِطِف ُملِّ و 

 

(4)الطَّْعػػػػػػػُف ِماػػػػػػػي سػػػػػػػيٍءُؽ اآلجػػػػػػػيؿِ و  
 

 

فضي  المثيؿ الفف الشعري خصوصًي  سع  لجعؿ الشخص يت الوا ع ة ُاحلؽ في و 
الماُشػػد لػػذلؾ ال امػػػيد احظػػ  فػػي د ػػػواف الشػػعر العرءػػي علػػػ  ضػػخيماه ءصػػورة وا ع ػػػة  

 آػو ؿ أرسػطو" إّف و  (5)الرجػؿ المثػيؿو   لرجؿ أو امرأة ءؿ ال ُاصيدؼ إال المرأة الامػوذج
ءؿ  اجوزهي إلػ    ُ حيمي الطء عة ممي هي عل ه  إّف الفف  ءحُث دائمًي عف الَمَثِؿ ايعل 

     .(6)الاموذج

                                                        
 .٘ٗٔالءف رش ؽ ءيب المد   ص-ااظر: مايب الُعمدة  ( 1)
العػػدد  -دراسػػيت موصػػل ة -د. أحمػػد ٌ ا ءػػة ٌ ػػاس  -الرؤ ػػة الدِّ ا ػػة عاػػد أءػػي امػػيـ ااظػػر: فا ػػة  صػػ دة المػػدح و  ( 2)

 هػ.ٕٛٗٔرء   الثياي لعيـ  -السيدس عشر 

 الشي .معا  الةلو: المثؿ  و ءلوغ الااي ة في الاعت  ال حآ آة  ( 3)

  ءػيب المعػياي الػداؿ ٜٔص ٔط  الءف ُ دامػة . أو اآد لشػعرٜٔٔص  ٖج/  الءف يث ر  المثؿ السيئر :ااظر ( 4)
 الداؿ عل اي الشعر. 

 .ٕٛٔصورة الخل فة و مفاـو الاموذج ص ااظر: ( 5)
 .ٕٖص ااظر:  ءا ة الآص دة العرء ة ( 6)
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صفه الذي و  ف عظـ الشي عوؿ أءي اواس ح ُث أا  ءمي ُ اءئ ولذلؾ اساحساوا  
 الةيئب.و   رسوخاي في  لب الشيهدو   وهو عمـو المايءة

ػػػػػػرِؾ َحاَّػػػػػػ  إّاػػػػػػهُ و   أخفػػػػػػَت أهػػػػػػؿ الشِّ

 

 لاخيفُػػػػػَؾ الالَطػػػػػُؼ الاػػػػػػي لػػػػػـ ُاْخَلػػػػػػؽِ  

 

السػ وؼ لُ ءػ ف ضػرب أ ضًي  وؿ المالاػؿ ءػف رء عػة ومءيلةاػه فػي وصػؼ صػوت و 
 . وة الماآيال فشدة المعرمة و 

 فلػػػػػػػوال الػػػػػػػر ُ  أسػػػػػػػمَ  مػػػػػػػف ءحجػػػػػػػرٍ 

 

 صػػػػػػػػل َؿ الءػػػػػػػػ ِض ُاْآػػػػػػػػرع ءيلػػػػػػػػذمورِ  

 

ف ثيءػػت مػػي هػػو إال طلػػب المءيلةػػة علػػ  حسػػيف ءػػ أ ضػػًي  ػػروف مػػف طعػػف الايءةػػة و 
 :الةلو في المدحو 

ػح  لاي الجفايُت الُةرل    لمْعَف في الضل

 

(1)مػػػػف َاْجػػػَدٍة دمػػػػي وأسػػػ يفاي َ ْآطُػػػْرفَ  
 

 

  مدحه ءيلحـز الذي  جعله   اػدّرعُمث ٌر عءَد الملؾ اءف مرواف و  وأ ضًي عادمي أاَشدَ 
 ءم ءٍس اآ ه  مف ضرءيت الخصـو في  وله:

 عل  اءِف أءي العػيِص ِدالٌص َحصػ اةٌ 

 

 أذالاػػػػػػػػػيري  اْسػػػػػػػػػجاي و أجػػػػػػػػيَد المػػػػػػػػػ 

 

  ػػػػػػػودل َضػػػػػػػع ُؼ الآػػػػػػػوـِ حمػػػػػػػَؿ  ا رهػػػػػػػي

 

ـُ احاميلاػػػػػػيو سػػػػػػاظلُ     الِآػػػػػػزـُ ايشػػػػػػ

 

 ػػوؿ ايعشػ  لآػ س ءػف معػدي مػػرب أْحَسػُف مػف  ولػؾ ح ػػُث  :فآػيؿ لػه عءػد الملػؾ
  آوؿ:

ذا اجػػػػػػػػػػػػػػػيُ  ما ءػػػػػػػػػػػػػػػٌة ملمومػػػػػػػػػػػػػػػةٌ و   اا

 

 شػػػػػػاءي   خشػػػػػػ  الرَّاِهػػػػػػدوف اايلاػػػػػػي 

 

ـَ و ػػػػػػَر الءػػػػػػسِ ُجّاػػػػػػػةٍ   ُماػػػػػػَت الُمَآػػػػػػدَّ

 

 ءيلسػػػػػػ ِؼ َاْضػػػػػػِرُب ُمْعِلمػػػػػػًي أءطيَلاػػػػػػي 

 

فيلذي جعؿ عءد الملؾ ءف مرواف  صؼ  ػوؿ ايعشػ  ءيّاػُه أحسػُف مػف  ػوؿ ُمث ػر 
ـّ أسػآط هػذا المعاػ  المثػيلي علػ  ممدوحػه  أّف ايعش  رسـ المعاػ  المثػيلي للشػجيعة ثُػ

                                                        
 بٜٔ-ٛٔ-ٚٔ)  ص ٔط  ااظر: اآد الشعر الءف ُ دامة ءف جعفر ( 1)
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ـ ِشػػدة إ داِمػػِه ءة ػػر ُجاَّػػٍة فػػي حػػ ف أّف ُمثَ ػػرًا لػػءيلةػػة فػػي وصػػؼ ممدوحػػه ءيلشػػجيعِة و ءيلمُ 
 .     (1)وءيلِ في حمي ة ممدوحه  اإل داـشجيعة و ُ ءيلِ في إظاير شدة ال

ئػػػػؾ العظمػػػػي  الػػػػذ ف للءطػػػػؿ عاػػػػد ايمػػػػـ السػػػػيءآة حآآػػػػه أول وهػػػػذا المفاػػػػـو المثػػػػيلي
وهػـ   مػؿٌّ مػي ايطاػه ءػه الآػدرة اإللا ػة مػف خ ػر او أرسلاـ إل  الايس ل ػؤداصطفيهـ اهلل و 

(2)امسػػ ر أْصػػايِماـمػػه و مػػ   و   عل ػػه السػػ ـ  اياء ػػي  والرسػػؿ "وٌاًعػػدل  صػػة إءػػراه ـ
مػػف   

الاػي َجسَّػػدت الشَّػجيعة فػػي إ صػػيؿ   مػػ   ومػػه  علػػ اـ السػ ـ  أعظػـ  صػػص ُرسػؿ اهلل
الءطولػػة فػػي اجػػيوز الوا ػػ  و   ايعػػراؼ الءيطلػػةلُجػػرأة فػػي الثػػورة علػػ  الاآيل ػػد و او   الحػػؽ

ه السػ ـ  ػفمػيف عل  رم ػزةف ػه الاوح ػد واإل مػيف أسػيس و   الشرمي إل  وا   ُمةػي ر اميمػيً 
 ءػؿ اإلسػ ـ حآآػه  وعاػد العػرب .(3)الامػوذج الحػيو   الآيئدو   الاءيو   ءحؽ صورة الءطؿ

في العصر الجيهلي عاارة وحياـ الطيئي وو رهـ مف أءطيؿ العرب في هػذا العصػر ءمػي 
لػـ  آػؼ الشلػعرا  ءفمػرة الءطػؿ الامػوذج الػذي  مثػؿ و   رسماه لاػـ الآء لػة فػي ذلػؾ الو ػت

ثي  ل ءآ  المظؿ الحآ آة عا مثياًل  حاذي ءػه رثي اموذجًي و د فف المدح ءؿ اجيوزه إل  الرِّ
ثي  و ُ اةاّ و  علػ  أف  المدح فرؽ إال أف  خلط ءيلرثي  شػي   ػدؿل   ءءطوالاه  ول س ء ف الرِّ

" أو مػػػي  شػػػيمؿ هػػػذا لػػػُ ْعلـ أاػػػه " أوعػػػدماي ءػػػه م ػػػَت وم ػػػتمػػػيفالمآصػػػود ءػػػه م ِّػػػت مثػػػؿ "
ممػػػي  مػػػدح و   الاػػػيء ف إال فػػػي اللفػػػظ دوف المعاػػػ ءػػػ ف المػػػد   و ه ال فصػػػؿ وأاػػػ .(4)م ػػػت

 هي الشجيعة والعآؿ والعفة و  الممدوح ءيلفضيئؿ ايرء 

                                  

                                                        
 .ٕٕالءف ُ دامة ص  ااظر: اآد الشعر ( 1)
/ اياء ػػي   ٕٛ_  ٕٙ/ الزخػػرؼ ٗٚاياعػػيـ :ااظػػر:  مػػف مواضػػ   صػػة إءػػراه ـ عل ػػه السػػ  فػػي الآػػرآف المػػر ـ ( 2)

 .ٜٛ_ٖٛ/ الصيفيتٛٔ_ٙٔ/ العامءوت  ٜٛ_ٜٙ/ الشعرا   ٓٚ_ ٔ٘
 .ٕٛص   ااظر الءطؿ في الاراث ( 3)
 .ٖٖالءف ُ دامة ص  ااظر: اآد الشعر ( 4)
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ومػػف المراثػػي الاػػي جمعػػت جم ػػ  هػػذه   العػػدؿ أ ضػػًي  رثػػ  الم ػػت ءاػػذه الفضػػيئؿو 
 :(1)ف آوؿ  مرث ة أوس ءف حجر  رثي فضيلة  الفضيئؿ

 أ لُااػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػّافس أجملػػػػػػػػػػػي جزعػػػػػػػػػػػي

 

 إّف الػػػػػػػػػػػذي احػػػػػػػػػػػذر ف  ػػػػػػػػػػػد و عػػػػػػػػػػػي 

 

   ػاَّػػػػػػػػإف الػػػػػػػػذي جمػػػػػػػػ  الّسػػػػػػػػَميحة وال

 

 الّاػػػػػػػػػػػدن جمعػػػػػػػػػػػيجػػػػػػػػػػػدة والءػػػػػػػػػػػيس و  

 

 ءػػػػػػػػػػػػػؾ ايلمعػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػذي  ظػػػػػػػػػػػػػفل 

 

  ػػػػػػد َسػػػػػػِمَعيالّظػػػػػػّف مػػػػػػيْف  ػػػػػػد رأن و  

 

 وصػػؼ ه إذا مػػيف المرثػػي " أّاػػ مػف ايسػػيل ب الاػػي سػػّااي الالآػػيد حاّػػ  امػوف المرث ػػة مثػػيالً و 
 .آيؿ ذهب الجود أو فمف للجود ءعدهلمف  ُ و   هو حي ف  ُ آيؿ ميف جواداءيلجود و 

أّاه ل س مف إصػيءة المعاػ  أف ُ آػيؿ فػي مػؿ شػي  ارمػه الم ػت ءيّاػه  ءمػي عل ػه و 
ؾ مػثً  إف فمػف ذلػ .ع ءًي ال حآػْ ِف لػهو  لميف س ئةً يف مف ذلؾ مي أف   ؿ إاُه ءم  عل ه 

الخ ؿ إذ لـ اجد لاي فيرسًي مثلؾ ميف مخطئًي يف مف شػيف  مػي   يؿ  يئؿ في م ت ءماؾ
مػيف  وصػؼ فػي ح ياػه ءمػده إ ػيه أف  ػذمر اواءيطػه ءمواػه ومػي مػيف فػي ح ياػه  وصػؼ 

مرث ااػي صػخرًا  ومػف ذلػؾ إحسػيف الخاسػي  فػي .ءيإلحسيف إل ه أف  ػذمر اواميمػه ءوفياػه
صيءااي  :  فاآوؿصخر ءمواهب فرس ر اواءيط )حذفةح ث  يلت اذم المعا  واا

 فيسػػػػػػػػػاراحت فآػػػػػػػػػد فآػػػػػػػػػداَؾ حذ ػػػػػػػػػةٌ 

 

   فل ػػػػػػػػػػػت الخ ػػػػػػػػػػػَؿ فيرسػػػػػػػػػػػاي  راهػػػػػػػػػػػي  
علػ  الم ػت إامػي  أف  ءمػي ءمي  مف  جػبفءمت يخطيت و   يلت فآداؾ حذفة لوو 

معػػب ءػػف إذا وصػػؼ فػػي ح ياػػه ءإويثاػػه واإلحسػػيف إل ػػه ممػػي  ػػيؿ  ف  وصػػؼهػػو مػػف مػػي
  :  ح ث  يؿسعد الةاوي في مرث ة أخ ه

ٌُ لػػػػػـ  جػػػػػد مػػػػػف ُ عْ َاػػػػػهُ  ل ءِمػػػػػؾَ   شػػػػػ 

 

(2)وطػػيوي الحشػػي اػػيئي المػػزاِر ور ػػبُ  
 

(2)ور ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ 
 

 

                                                        
 .ٖ٘ااظر: د واف أوس ءف حجر  ص ( 1)
 .ٖٖااظر اآد الشعر   لآيمه ءف جعفر ص  ( 2)
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  لمرثػػيمراعػػية مازلػة ا  ومػف ايسػيل ب الاػػي سػااي الاآػػيد حاػ   مػوف المرثػػي مثػيالً 
ػػ  ءػػ َِّف الح ثػػي  ظػػيهر الّافجل سػػرة فػػإذا مػػيف الم ػػت ملمػػًي أو رئ سػػًي مء ػػرًا  جػػب أف  مػػوف الرِّ

  الايءةػة فػي حصػف ءػف حذ فػة ءػف ءػدر ممػي  ػيؿ .واالسػاعظيـمخلوطًي ءيلّالُاؼ وايسؼ 
    :ف آوؿ

  آولػػػػوف حصػػػػٌف ثػػػػـ اػػػػيء  افوُسػػػػاـ

 

 وم ػػػػػػػؼ ءحصػػػػػػػف والجءػػػػػػػيُؿ ُجاػػػػػػػوُح   

 

 الآءػػػوُر ولػػػـ اػػػزؿُ  ولػػػـ الفػػػِظ المػػػوا 

 

ـُ صػػػػػػػػح  ُ    اجػػػػػػػوـُ السػػػػػػػمي  وايد ػػػػػػػ

 

 سيئر في العرء ة شعرا  مسيلؾ عف ءع دا اميـ أءي شيعراي مسلؾ  مف ولـ
 مف الءطؿ عل ه  موف أف  اءةي مي مصورا للحآ آة ظ  الءطؿ لاي  دـ فآد عصورهي
 المد   فشعر ف ه حؿ الذي الم داف في الصدارة موض  في اجعله ومآوميت سميت
 في ءه ل ر   الممدوح شخص عل  ااعمس الذي الحآ آة لظؿ اصو ر هو عيمة ءصفة
 هذه عل   موف أف ضرورة عل   اءه فمياه الحآ آ  ف ايءطيؿ مصيؼ إل  الايس أع ف

 وشجيعة مايءة مف ءه  اما  مي عل   ؤمد الخل فة  مدح ح ف فاو الا ئة والؾ الصورة
 :الميمؿ مف (1)ف آوؿ الفاف مف لامة وص ياة

 عػػػػػػػػػػوار والسػػػػػػػػػػ وؼ أءلػػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػػؽ

 

 حػػػػػػذار العػػػػػػر ف أسػػػػػػد مػػػػػػف رِ احػػػػػػذف 

 

 مػػػػػػػامـ الخ فػػػػػػػة جػػػػػػػير وػػػػػػػدا ملػػػػػػؾ

 

 الجػػػػػػػػير ءحفػػػػػػػػظ أوصػػػػػػػػ   ػػػػػػػػد واهلل 

 

 ءزهػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػة فااػػػػػػػػػػة رب  ػػػػػػػػػػي

 

 الجءػػػػػػػػػػػير طيعػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي جءيرهػػػػػػػػػػػي 

 

 ورجيحة و آظاه اهلل سء ؿ في مسعيه وصدؽ صراماه عل   ؤمد  يئدا  مدح وح ف
 ف آوؿ  الآيئد الءطؿ لحآ آة ظ  اعد الاي السميت مف ذلؾ وو ر وءيسه واا دامه عآله
  الميمؿ مف :(2) وسؼ ءف محمد سع د أءي في مدح اميـ أءو

                                                        
 .335، ص1ج،للتربيزي ،متام أيب ديوان شرح: انظر ( 1)
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ْاػػػػػػػػهُ   وهزَّهػػػػػػػػػي ايمػػػػػػػػػورِ  معضػػػػػػػػػلةُ  َهزَّ

 

 وِخ َفػػػػػػػػي اإللػػػػػػػػهِ  ذاتِ  فػػػػػػػػي وُأِخْ ػػػػػػػػؼَ  

 

 َحْزَمػػػػهُ  الاجػػػػيربُ  َأْحَصػػػػَدتِ   آظػػػػيفُ 

 

 َاْثِآْ َفػػػػػػػػػػػػي َعْزُمػػػػػػػػػػػػه وثُآِّػػػػػػػػػػػػؼَ  َشػػػػػػػػػػػػْزراً  

 

ػػػػػػَعؿَ  ائػػػػػػهِ آر  ِمػػػػػػفْ  واْسػػػػػػَاؿَّ   الاػػػػػػي الشل

 

 ُسػػػػػػػػػُ وفي ُمػػػػػػػػػفَّ  طُػػػػػػػػػِءْعفَ  أاَّاُػػػػػػػػػفَّ  لػػػػػػػػػو 

 

ػػػػػذاةِ  فاػػػػ  اياػػػػػيةِ  ماػػػػؿُ   وػػػػػدا إذا الشَّ

 

 الِةْطر فػػػػػػػػي الآشػػػػػػػعـَ  مػػػػػػػػيفَ  للحػػػػػػػرب 

 

 الَفاَػػػ  مػػػؿل  الَفاَػػػ  إذا الفعػػػيؿِ  وأخػػػو

 

 َخِل َفػػػػي مػػػيف والمعػػػػروؼِ  الءػػػيسِ  فػػػي 

 

 سػػميحة و ػػذمر ااآطػػ  وال احػػد ال الاػػ  عطيئػػه ف ػػوض  ػػذمر مر مػػي  مػػدح وحػػ ف
 ءمر د ػػػه لحآػػػت إذا ءاػػػي وافاػػػؾ الاوائػػػب اآطػػػ  الاػػػي و م اػػػه مػػػدر ءػػػ  اجػػػدد الاػػػ  افسػػػه

 الوافر مف :(1)شءياه ءف الا ثـ ءف محمد مدح في ف آوؿ مرمه وطيلءي 

 ِخَضػػػػػػػػػػػػػـٌ  ءحػػػػػػػػػػػػػرٌ  محمػػػػػػػػػػػػػدٍ   مػػػػػػػػػػػػػ فُ 

 

 الُعَءػػػػػػػػيبِ  َمْجُاػػػػػػػػوفُ  الَمػػػػػػػػْوجِ  َطُمػػػػػػػػوحُ  

 

 ُمْمػػػػػػػػػػدٍ  والُمػػػػػػػػػْزفُ  َسػػػػػػػػػميحةً  افػػػػػػػػػ ُض 

 

 اػػػػػػػيبِ  الَعْضػػػػػػػبُ  والُحَسػػػػػػػيـُ  وَاآَطػػػػػػػ ُ  

 

 وسوؼ وصورهي الءطولة ألواف عل  اآؼ سوؼ الءحث صفحيت مف  ساجد وف مي
 ءمخالؼ للحآ آة ظ  امثؿ الاي الءطول ة اميذجه اميـ أءو صور م ؼ لاي  امشؼ
 الممدوح الءطؿ عل  المحاـ مف أصء  الاي المآوميت هذه أءرز وم ؼ وأاميطاي ألواااي
 ال ظ  الءطؿ لشخص اميـ أءو  رسماي الاي الصورة أصءحت فآد ظلاي عف  افؾ أال

ال عاه الخروج له  جوز  .ومآوميااي الءطولة لواـز مف  س ر و ر ش ئي افاآد واا

 أءػػي شػعر فػي وايامػوذج الحآ آػة  مثػؿ الػذي الحآ آػي الءطػؿ صػورة ااعمسػت و ػد
 ءصػوراه صػورااـ اراءػيط مػف ءطػوالااـ فػي ايءطيؿ  اطلؽ مرامزا جعله خ ؿ مف اميـ
   .والايسي الاشءه ءه المآصود الاشء ه سء ؿ عل 
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  :ُمحاكاًة(: البطولة )نياً ثا

فآػد مػيف حػد ث ايدءػي    جود ايءطيؿ فػي ح ػية ايمػـاظرًا لاهم ة الاي ُ شمُِّلاي و 
اجامػُ  ف اػي   فصورة الءطؿ "هػي الصػورة الاموذج ػة فػي مػؿ أمػة  الشلعرا  عااـ ُمام زاً و 

الشلػػعرا  حػػ ف " و  مػػؿل الفضػػيئؿ المجامعػػة فػػي هػػذه ايمػػة الاػػي َااُػػوُؽ الافػػوس الماسػػيءاي
فػػإااـ  سػػاوُحوف  ػػ ـ المجامػػ  وُمثلػػه الُعل ػػي فػػي عصػػر    خلعػػوف الفضػػيئؿ علػػ  الءطػػؿ

وهػـ ءػذلؾ ُ حػيولوف اآر ػب صػوراه مػف صػورة اإلاسػيف الامػوذج الاػي ُاعػدل المثَػؿ  ُمعػ ف 
 .(1)في ذلؾ المجام  ايعل 

حآ آػػة  فػػي  ولػػةلءطاظاػػر امػػذلؾ   هػػذا الػػذي اجلػػ  ممػػي سػػلؼ فػػي ظُػػّؿ الحآ آػػةو 
ؿ الحآ آػػة ءاػذا فػػإّف فمػرة الامػػوذج الءطػػؿ أو المثػيؿ امحػػورت فػي ظػػو   جاػيب رسػػوؿ اهلل

 الاي امثلت في ءطولة الرسوؿ المر ـب.)المءيلةة والةلوب والحآ آة )

الاي أطلآاي الف سفة ُ آيءلاي فػي المصػطل  اإلسػ مي ايسػوة  ػيؿ  ولعؿ المحيمية 
 (2)ال ػػـو اآلخػػر" أسػػوة حسػػاة لمػػف مػػيف  رجػػو اهلل و اعػػيل " لآػػد مػػيف لمػػـ فػػي رسػػوؿ اهلل

 رضػػ  وفػػ ف  ياسػػي ءفػػ ف أي   ٌمػػف مثَلػػهُ ائػػاِس ءػػه و  :ُ آػػيؿو  .الآػػدوة :اإلْسػػوة"وايسػػوة و 
  يؿ الشيعر: .مثؿ حيلهميف في  آادي ءه و لافسه مي رض ه و 

ّف ايلػػػػ  ءػػػػيلطَّؼِّ   مػػػػف آؿ هيشػػػػػـ واا

 

 اآسػػػػػػػػػػػوا فسػػػػػػػػػػػاوا للمػػػػػػػػػػػراـ الاآسػػػػػػػػػػػ ي 

 

     .(3)الآدوة  ومي  ايس  ءه ءمسر الامزة وضماي: :وايسوة
    

ومػف الآػػيدة ايءطػيؿ الػػذ ف  ػدموا لاػػي مػػف فعػيلاـ وءطػػوالااـ اموذجػي  حيم ػػه أءطػػيؿ 
الحسػػاة ءرسػػوؿ اهلل الػػذي  مثػػؿ الءطػػؿ الحآ آػػي فػػي ااط  ػػي مػػف ايسػػوة   ايمػػة و يدااػػي

فاػػو مػػف شػػجعيف المسػػلم ف إاػػه محمػػد ءػػف حم ػػد الطوسػػي    رؤ ػػة مػػؿ مسػػلـ وماصػػؼ

                                                        
 .ٜٗ صٜٗٛٔ عميف  مماءة اي ص   شف ؽ الر ب  الجايد في عصر الموحد فشعر  ( 1)
 .ٕٔااظر:  سورة ايحزاب آ ة  ( 2)
 .ااظر: لسيف العرب ميدة ) أسيب ( 3)
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ااي ورفعػػػة مازلااػػػي وشػػػجيعااي اػػػو مػػػف أسػػػرة عر آػػػة ُعرفػػػت ءاآواهػػػي وعلػػػو شػػػيف وأءطػػيلاـ
 (1)مف الطو ؿ : آوؿ أءو اميـ  مميرسااي للحرب والفروس ةو 

  ػػػػػػػػوـَ َوفيِاػػػػػػػػهِ (2)َاْءاػػػػػػػػيفَ مػػػػػػػػيّف ءاػػػػػػػػي 

 

 ُاُجػػػوـُ َسػػػميٍ  َخػػػرَّ ِمػػػْف ءْ ااػػػي الَءػػػْدرُ  

 

طػػؿ محمػػد ءػػف حم ػػد الطوسػػي أّاػػه مػػيف ذا همػػة عيل ػػة الءطول ػػة للء ومػػف الصػػور
ثءياػػه واا دامػػه فػػي سػػيحيت ذلػػؾ  ظاػػر جل ػػي فػػي وطمػػوح مء ػػر فػػي رفػػ  را ػػة اإلسػػ ـ و 

ل ػة وافسػي أء ػة اػرفض االساسػػ ـ  الشػرؼ والءطولػة ورفضػه الاآاآػر؛ ياػه  ملػؾ همػة عي
ؿ الموت ِءِعزٍة و  لمػي  جػب أف  مػوف عل ػه  الءطػؿ  ضيرءًي أروع الامػيذج  أافةٍ وايءيه وافضِّ

 مف الطو ؿ  :(3) آوؿ أءو اميـ  العرءي المسلـ

 َ ػػد مػػػيَف َفػػػْوُت الَمػػوِت َسػػػْاً  فػػػَردَّهُ و 

 

 إل ػػػػه الِحفػػػػػيُظ المػػػػػرل والُخلُػػػػػُؽ الػػػػػَوْعرُ  

 

 َاعػػػػػػيؼ الَعػػػػػػيَر حاَّػػػػػػ  ميّاػػػػػػهُ افػػػػػٌس و 

 

وِع أو ُدوَاػػه الُمْفػػرُ    هػػَو الُمْفػػُر  ػػوـَ الػػرَّ

 

مسػاة ث و اػب إلػ   فاػو دائمػي  لءػي اػدا  مػؿ  وأءو اميـ  صػؼ ممدوحػه ءيلاجػدة
؛ العػػدو ءػػيذن إال وأسػػرع إلػػ  اصػػرااي؛ فمػػي سػػم  عػػف  ء لػػة أصػػيءاي إويثػػة مػػؿ ملاػػوؼ

مػؿ مسػلـ  ذي  فخػر ءػهلػا ر ءطوالت هػذا الءطػؿَسطت أاءي  الاز مة إل  أحيد ث اولّ فاح
 (4)مف الطو ؿ :ف آوؿ أءو اميـ  وعرءي

  ء لػػػػػػة ع ػػػػػػوف فيضػػػػػػت ملمػػػػػػي فاػػػػػػ ً 

 

 والػذمر ايحيد ػث عاػه ضػحمت دمي 

 
 

لػػافس  فلآػػد مػػيف مػػف عظمػػي  الشػػجعيف  ػػون ا  ممػػي مػػيف رحمػػه اهلل ءطػػً  شػػجيعيً 
و صػػور أءػػو امػػيـ شػػجيعة و ػػوة واساءسػػيؿ     ال  اولػػه أمػػرشػػد د الءػػيس  عظػػ ـ الثءػػيت

افاُػِت السػ ؼ لُػِؿ و وهي أاػه لػـ  سػاط  العػدو الا ػؿ ماػه إال ءعػد افَ  ءطله في صورة فر دة

                                                        
 .ٕٛٔ/ ص ٕااظر: د واف أءي اميـ  شرح الاءر زي  ج ( 1)
 ءاي َاْءايَف: حي مف َطي  و هـ رهط الممدوح. ااظر: شر الشَّااَمري. ( 2)

 .ٕٛٔص/  ٕج الاءر زي  شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 3)
 .ٜٕٔافسه  ص ( 4)
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  ف آوؿ أءػو الرميح مف مثرة الطعف امّسرر يب ايعدا  و  ِة ضرِءهِ الذي  آياؿ ءه مف ِشدَّ 
 :مف الطو ؿ :(1)اميـ

ػػْرِب و   الطَّْعػػِف ِمْ اَػػةً فاػػً  مػػيَت ءػػ َف الضَّ

 

ـَ الاَّْصػػػػػػِر إذ فياَػػػػػػهُ    الّاْصػػػػػػر   َاآُػػػػػػوـُ َمَآػػػػػػي

 

 مػػػي مػػػيَت حاّػػػ  مػػػيَت َمْضػػػِرُب َسػػػْ فهِ و 

 

ػْرِب و    اْعَالَّػْت عل ػِه الآاػي السلػْمرُ مف الضَّ

 

  وايء يت اعمػس مػف خػ ؿ ءراعااػي الاصػو ر ة شػجيعة الطوسػي ماآطعػة الاظ ػر
فػدموع الػػدـ الاػي ااامػػر مػػف ءمػي  الآء لػػة الماازمػة اسػػاح ؿ إلػػ  ضػحؾ ووءطػػة ءيلاجػػدة 

وم اػػة الممػػدوح الاػػي امثػػؿ فيجعػػة لمػػؿ ءطػػؿ ولمػػؿ عرءػػي مسػػلـ امثػػؿ جياءػػي   والاصػػر
مشر ي فآد ميات في حد ذاااي ءطولة واااصيرا لشخص الءطؿ الذي لػـ  مػت مجػردا مػف 

ئه عل ه لشدة مي أعمله فػ اـ مػف ضػرب وطعػف س حه ءؿ امسرت أسلحاه وأسلحة أعدا
 ولشدة ومثرة مي أعملوه ف ه مف س ح اميلءوا عل ه ءه 

شػػدة احملػػه وثءياػػه ءمفػػرده صػػءره و  -رحمػػه اهلل  -ه و ءطولاػػه ومػػف صػػور شػػجيعا
  فاػػو مػػف ايءطػػيؿ المجيهػػد ف الصػػيءر ف  فػػي مواجاػػة جػػ ش ءيمملػػه حاّػػ  اػػيؿ الّشػػايدة

 مف الطو ؿ  :(2) آوؿ أءو اميـ

 ْسػػػػَااآِ  المػػػػْوِت ِرْجَلػػػػهفيثءػػػػَت فػػػػي مُ 

 

 َ يؿ لاي ِمْف احػت أْخُمِصػِؾ الَحْشػرُ و  

 

 هِ الَحْمػػػػػػُد َاْسػػػػػػُل ِردائػػػػػػَوػػػػػػَدا َوػػػػػػْدَوًة و 
 

   أمفيُاػػػػػػػه ايْجػػػػػػػُر فلػػػػػػػـ َ ْاَصػػػػػػػِرْؼ إالَّ و  
 صور شيعراي ِعظـَ صءر ممدوحه في الآايؿ ومذلؾ افيد صءر  ومػه علػ  فآػده و 

عادمي أراد أف ُ ظاَر ءسيلاه واا دامه في المعيرؾ فآد صءر عل   وذلؾ  ءد عةٍ في صورٍة 
شدائدهي صءرا ال مث ؿ له حا  إاػه حػ ف اساشػاد ذهػب الصػءر معػه شػا دا وءاػذا فإاػؾ 

                                                        
 .ٕٛٔص/  ٕج الاءر زي  شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 1)
 نفسو. ( 2)
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وءمػػػوت الصػػػءر معػػػه فػػػإف  ومػػػه   لػػػف اجػػػد أحػػػدا  صػػػءر علػػػ  شػػػدائد المعػػػيرؾ مصػػػءره
 مف الطو ؿ  :(1) آوؿ أءو اميـ  أصءحوا ال صءر لاـ عل  فآده

 وأاػػػ  لاػػػـ صػػػءر عل ػػػه و ػػػد مضػػػ 

 

 إل  الموت حا  اساشػادا هػو والصػءر 

 

والشػػيعر  صػػور لاػػي م ػػؼ مػػيف حػػب الممػػدوح للخ ػػؿ والآاػػيؿ سػػءءي فػػي أف أورداػػه 
لماػه مػيت علػ  أظارهػي   فآد ميف حم  للخ ؿ  ءعثاي فػي م ػيد ف الءطولػة  موارد الردن

مػذلؾ مياػت الحػرب عشػآه وم دااػه   وذلؾ الشرؼ الػذي  ءحػث عاػه والعػزة الاػي  طلءاػي
   فآد ميف جمرااي وجذوااي الاي ال ااطفئ ثـ هو  موت   الذي ال  فير ه

 

 مف الطو ؿ :(2)وذلؾ أسم  وي يت الءطولة  آوؿ أءو اميـ  في وميرهي وأهواؿ أحداثاي 

 وهػػػو حمػػػ  لاػػػي فاػػػ  سػػػلءاه الخ ػػػؿ

 

 اػػػه اػػػير الحػػػرب وهػػػو لاػػػي جمػػػرز وء 

 

و ساممؿ الشيعر جوااب الصورة في صفيت الءطؿ الاموذج ءاجل ة صفيت الافس 
فاػو  صػؼ الءطػؿ ءياػه مػيف أمػ  لمػؿ   وفي مآدمااي المـر الػذي ال ازمػو الػافس إال ءػه

وءمواػه روػب   راوب وميال لمؿ طيلب وذخرا لمؿ فآ ر محايج وف ض عطي  لمؿ سيئؿ
أءػػواب و ػػره  فسػػميحة أخ  ػػه ااسػػ ؾ مظػػيهر  رواد السػػفر ومعاػػيفي المػػـر عػػف طػػروؽ

 :(3) آوؿ أءػو امػيـ  فميف العسر لـ  مف ولـ  عرفه أحد  صد هذا الءطؿ  العسر والشآي 
 مف الطو ؿ

 اوف ػػػػػػػػػػػػت اآلمػػػػػػػػػػػػيؿ ءعػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػد

 

 وأصء  في شةؿ عف السفر السػفر 

 

 ومػػػػي مػػػػػيف إال مػػػػػيؿ مػػػػػف  ػػػػػؿ ميلػػػػػه

 

 وذخػػرا لمػػف أمسػػػ  ولػػ س لػػه ذخػػػر 

 

 مػػػػػيف  ػػػػػدري مجاػػػػػدي جػػػػػود مفػػػػػهمي

 

 إذا مػػػػي اسػػػػاالت أاػػػػه خلػػػػؽ العسػػػػر 

 

                                                        
 .219، .نفسو ( 1)

 219ص/  2ج التربيزي، شرح ،متام أيب ديوان: نظر ( 2)

 .218ص  ،نفسو ( 3)
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لػػػذلؾ   وممػػػي  اصػػػؿ ءمػػػـر الطءػػػ  مػػػـر الػػػافس وايخػػػ ؽ فػػػي سػػػميحااي وعػػػذوءااي
عػػذب الػػافس ط ػػب ايخػػ ؽ وذلػػؾ لػػ س لػػاآص ف ػػه ولمػػف مءػػره الحآ آػػي فػػي  فػػيلمرثي

 آػوؿ   ارفعه عف المءر فاو مء ر ءافسػه وعلػو هماػه  ر ػب فػي سػميحاه وعذوءػة أخ  ػه
 مف الطو ؿ :(1)أءو اميـ

 فا  ميف عذب الروح ال مػف وضيضػة

 

 ولمف مءرا أف  آيؿ ءه مءر 
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 واصؿ أءو اميـ إءرازه لم م  الءطولة في شخص ة المرثي الػذي  آدمػه اموذجػي  حيم ػه 
فػػيلمرثي  ءطػػؿ لمػػؿ العػػرب   ايءطػػيؿ واػػدور فػػي فلمػػه اي ػػراف واارسػػـ خطػػيه الشػػجعيف

وحدهي هي المفجوعة ف ه ءؿ سػيئر العػرب  لذلؾ فمصيب العرب ف ه سوا  ولـ امف طئ
 مف الطو ؿ :(1) آوؿ أءو اميـ

 لػػػػػئف ألءسػػػػػػت ف ػػػػػه المصػػػػػػ ءة طػػػػػػئ

 

 لمػػػػػػي عر ػػػػػػت مااػػػػػػي امػػػػػػ ـ وال ءمػػػػػػر 

 

وال  فػػػوت الشػػػيعر أف  ءػػػرز السػػػميت الءطول ػػػة للءطػػػؿ المسػػػلـ فػػػي حرصػػػه علػػػ  
  لػػذا مػػيف جػػزاؤه الشػػايدة  فاػػو ءطػػؿ محمػػود الفعػػيؿ  الشػػايدة مػػف خػػ ؿ رثيئػػه للطوسػػي

 آػوؿ   وعشآه لحمرة الدـ الذي  خضب ثوءه جعؿ جزا ه اضرة الاع ـ وسادس الفردوس
 مف الطو ؿ :(2)أءو اميـ

 وػػػػػػدا وػػػػػػدوة والحمػػػػػػد اسػػػػػػل ردائػػػػػػه

 

 فلػػػػػػػػـ  اصػػػػػػػػرؼ إال وأمفياػػػػػػػػه ايجػػػػػػػػر 

 

 اػػردن ث ػػيب المػػوت حمػػرا فمػػي أاػػي

 
 

 لاي الل ؿ إال وهػي مػف سػادس خضػر 

 

وهػػو ءطػػؿ طػػيهر الفعػػيؿ زمػػي الػػافس حاػػ  إف ر ػػيض ايرض مياػػت ااءػػيرن فػػي 
مػػػف  :(3) آػػػوؿ أءػػػو امػػػيـف  الاػػػي ايلاػػػي هػػػذا الءطػػػؿ الشػػػا د حافػػػي  ءػػػه وءمازلاػػػهواال ضػػػمِّه
 الطو ؿ

 مضػ  طػػيهر ايثػػواب لػـ اءػػؽ روضػػة

 

 وػػػػػداة ثػػػػػون إال اشػػػػػاات أااػػػػػي  ءػػػػػر 
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مػػؿ ءطػػؿ مسػػلـ  لآػػ  الحاػػوؼ فػػي وال  اسػػ  الشػػيعر أف  ؤمػػد علػػ  أسػػم  أمػػياي 
  لذا فيلشيعر  جعػؿ مػف سػ ـ اهلل و فػي عل ػه  سء ؿ اهلل وهو أف  ءلةه س ـ اهلل في ثراه
ءػؿ   المرمػي  ال  عرفػوف ءطػوؿ أعمػيرهـ ءطػيؿفآد مػيت فػي ر عػيف شػءيءه وذلػؾ شػيف اي

 مف الطو ؿ :(1) آوؿ أءو اميـ ءمي  ّدموا مف ءطوالت مف أجؿ رفعة هذا الّد ف

 عل ػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػ ـ اهلل و فػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػإااي

 

 رأ ػػػت المػػػر ـ الحػػػر لػػػ س لػػػه عمػػػر 
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 الثالث الفصل

 تمام(  أبً شعر الذاتٌة فً )البطولة
  

 

 مغترباا( –حكٌماا  –بطالا)معتداا  الشاعر 

 (كاتباا  –صدٌقاا ) بطالا   الذات قرٌن 
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 الفصل الثالث

 تمام في شعر أبي (1)البطولة الذاتية
 أواًل/ الشاعر بطاًل: 

عػػػ ٍف و   الشػػػيعر صػػػيحب عآػػػٍؿ مء ػػػرٍ و   ال ر ػػػب أّف   مػػػة المػػػرِ  ءمآػػػداِر ءصػػػ راه
إذف هػو مافػوؽ ءمػػي   ؛ يّاػه  شػُعُر ءمػػي ال  ْشػعر ءػه و ػػرهوُسػمِّي الشػيعر شػػيعراً   ءصػ رة

 ش عاػػدمي سػػمعوا مػػي  آولػػه لد ػػه مػػف مآومػػيت علػػ  و ػػره مػػف الءشػػر  حاػػ  إّف مفػػير  ػػر 
حممػػة  ػػيلوا إاػػه شػػيعر لمػػي فػػي  ػػوؿ الشػػعر مػػف ء وػػة الاءػػي ووجػػدوا ف ػػه مػػف ء وػػة و 
    .(2)"ضةيث أح ـ ءؿ افاراه ءؿ هو شيعروحممة  يؿ اعيل " ءؿ  يلوا أ

الشيعر هػو الػذي  مشػؼ أسػرار الوجػود ءاةمياػه فيللةػة هػي أدااػه الوح ػدة إلءػراز و 
يً  شػػا  فاػػو الءطػػؿ الػػذي مػػي ءػػرح مػػف  ػػد ـ ايزؿ  لػػءس للاػػيس أز ػػ  مػػي  ػػدور فػػي ذهاػػه

والمفمػػػر والُمشػػػرِّع   الس يسػػػي المحاػػػؾو   فلػػػءس ثػػػوب الفػػػيرس ايروع  أشػػػمياًل مسػػػاةرءةو 
حا  ل مماؾ أف   ءيلفعؿ مؿ هذا مف إجيداه لاذه الاميذج إال أّاه وال أحسءه  الف لسوؼو 

فػإف   طر آة وايئهلحرب مف لاجة حد ثه و ء ؤه في ا اعرؼ عف هذا الءطؿ م ؼ  موف
مػػي ملمػػة الءطػػؿ أو رأ ػػه ءي ػػؿ فعػػً  عػػف و   ُجءاػػه أو إ دامػػه ل ءػػدو لػػؾ مػػف خػػ ؿ لفظػػه
ااجّلػػ  ءطولػػة الشػػيعر عاػػد أءػػي امػػيـ فػػي و  .(3)شػػجيعاه أو خػػوره مػػف ضػػرءاه أو طعااػػه

 عدة صور أهماي:

  :البطل معتدًا بنفسه أواًل:

ي اضػـ حيِامػًي  مفػي أااػ ـو أءػي امػيـ وسػمو  ء لاػه و  ياة شاد الاير ُ عل  علو مم
وهو   ز د الخ ؿ فاو في فخره عمومًي  اايه  إل  الةي ة الاي ل س ورا هي وي ةالطيئي و 

                                                        
  .ازعة ارمي إل  رد مّؿ شي  إل  الذات وعمساي الموضوعي  الذااي ماسوب إل  الذات (1)

 .٘سورة اياء ي  آ ة ر ـ  :ااظر ( 2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                            ٚٔٔػ صٜٔمماءة مصر  الءطؿ في صورة شيعرص  اوميس ميرال ؿ  ااظر ايءطيؿ ( 3)
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" مػػػي مػػػيف أحػػػٌد مػػػف :حاّػػػ  إف الصػػػولي  آػػوؿ  افػػّوؽ علػػػ اـأ ضػػًي فػػػيؽ ُشػػػعرا  عصػػػره و 
ـ فلمي ميت اآيسػـ الشلػعرا  مػي مػيف الشلعرا   آدر أف  يخذ درهمًي و احدًا في أ يـ أءي امي

   .(1) يخُذُه"

فاػو   الشلرفي لذا فاو  احّل  ءيخ ؽ الاء   و   إذف فاو المااسب إل  أهؿ السؤدد
ال  ةػدر يف هػذه ايفعػيؿ إذا فعلاػي الشػخص  ءآػ  أثرهػي السػي  مػ  اإلاسػيف ال  خػوف و 

 :(2)مثؿ الوسـ  ف آوؿ

ـَ فػػػي ُخلُػػػِؽ  اػػي رأ ػػػُت الَوْسػػػ  الفاػػػ واا

 

 هَو الَوْسـُ ال مي ميَف في الشَّْعِر والِجْلػدِ  

 

 ماِطآػػيأُردل َ ػػِدي عػػْف ِعػػْرِض ُحػػرٍّ و 

 

 وأمُاهػػػػػػػي مػػػػػػػْف ِلءػػػػػػػَدة ايَسػػػػػػػِد الػػػػػػػػَوْردِ  

 

شػػػعره حاػػ  فػػي أثاػػي  مدحػػػه  ءافسػػه و هػػذا الشػػيعر واثػػٌؽ مػػف افسػػػه فاجػػده  فخػػر و 
 احسءه  املـ عف افسه ال عف الممدوح:

 إلػػ  صػػلب ميلػػهذا فآػػر ومػػي ماػػت 

 

 مػي مػيف حفػػص ءػيلفآ ر إلػ  حمػػديو  

 

 ولمػػػػػػػف رأن شػػػػػػػمري  ػػػػػػػ دة سػػػػػػػؤدد

 

 رفػػػػػدالفصػػػػػيغ لاػػػػػي سػػػػػلمي ءا ػػػػػًي مػػػػػف  

 

 ي عاػػػػػده مػػػػػف حءيئػػػػػهمػػػػػفمػػػػػي فػػػػػيااي 

 

 ال فياػػه مػػف فػػيخر الشػػعر مػػي عاػػديو  

 

 و آوؿ:

 ال شػػػػي  أحسػػػػف مػػػػف ثاػػػػيئي سػػػػيئراً 

 

 واػػػػػػداؾ فػػػػػػػي أفػػػػػػػؽ الػػػػػػػء د  سػػػػػػػي ره 

 

 فػرض مػي  ؛آػًي ءافسػه إلػ  حػد الةػرور أح ياػيً واث  إذف  ف  عجب إف ميف أءو امػيـ
 .  (3)و عاآد آميله  ءؿ أف اآ  فرضًي  عل  الايس  آوله

 فاػػػػؿ لػػػػد ؾ ءحيجػػػػة   ولآػػػػد رجػػػػوت

 

 علمػػػػػػػت أاػػػػػػػؾ ال اخ ػػػػػػػب رجػػػػػػػيئيو  

 

                                                        
 .                                                             ٕٗٗص  الصولي  أخءير أءي اميـ :ااظر ( 1)

 .ٜٕٔ  صٔ  جشرح الاءر زي   مدح ف اي أءي المة ث الّرافآي  ااظر: د واف أءي اميـ ( 2)
 .ٕٙص  عمر فروخ  ااظر: أءو اميـ شيعر الخل فة المعاصـ ( 3)
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 الإاػػػػػػػػػػػػػي اماػػػػػػػػػػػػػػدحاؾ ال لفيئػػػػػػػػػػػػػػدة و 
 

 همػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػزا  مػػػػػػػػػػدائحي ءجػػػػػػػػػػزا  

 

 ؛ إاػػػػػػػػػهلمػػػػػػػػػف أرـو ءػػػػػػػػػه احا يطػػػػػػػػػؾ

 

 رجػػػػػػػػػػػيئيف مػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػد ؾ لءة اػػػػػػػػػػػي و  

 

وهو الشيعر الػذي  ملػؾ شػ ئًي ثم اػًي ال  ملمػه أحػٌد و ػره وهػي الآصػيئد الاػي  مػدح 
 :(1)ءاي مف  ساحؽ ف ءآ  ذمره خيلدًا ءسءب مدح الشيعر له  ف آوؿ

 إل ػػػػػػَؾ أثػػػػػػرُت ِمػػػػػػف َاْحػػػػػػِت الاَّرا ػػػػػػي

 

  ػػػػػػػػػػوافَي َاْسػػػػػػػػػػػَاِدرل ءػػػػػػػػػػػ  ِعصػػػػػػػػػػػيبِ  

 

 ِمػػػػػػػَف الِآْرَطػػػػػػػيِت فػػػػػػػي اآلذاِف َاْءَآػػػػػػػ 

 

ػػػػ ِب   ِـّ الصِّ ػػػػ        ءآػػػػي  الػػػػَوْحي فػػػػي الصل

ايفاػػيـ الثي ءػػة  وَضػػاي إاّل أهػؿ اآلداب الءيرعػػة و وهػي ور ءػػة المعػػياي فػ  ُ ِءػػ ف ُوم
 :(2)ف آوؿ

 ور ءػػػػػػػػػػٌة اُػػػػػػػػػػؤِاُس اآلداُب َوْحَشػػػػػػػػػػَااي

 

 فَمػػػػػػػػي َاُحػػػػػػػػؿل علػػػػػػػػ  َ ػػػػػػػػْوـٍ فاْرَاحػػػػػػػػؿُ  

 

ذا مػػيف ممػػدوح  عل ػػه فيلشػػيعر  اةلػػب الشػػيعر  افػػوؽ ءشػػجيعاه علػػ  خصػػمه و واا
أ ضًي  افوؽ عل  أ رااه مف الشعرا  فيلآوافي لد ه ذل لة ياه ءمي  ملؾ مػف موهءػة وخءػرة 

 :(3) عرؼ م ؼ  روضاي  ف آوؿ

ـَ الِآػػػػػػْرُف الُمسػػػػػػيم َؾ أاَّػػػػػػهُ   و ػػػػػػد َعِلػػػػػػ

 

 ُض ئيخػَسَ ْةَرُؽ في الءْحِر اّلػذي أاػي  
 

ـَ الُمْساشػػػػػػػػِعُروَف ءػػػػػػػػياَّاـ  ممػػػػػػػػي عِلػػػػػػػػ

 

 الَّػػذي أاػػي  ػػيرُض ءَطػػيٌ  عػػف الشػػْعر  

 

 فػػػػػ  اُْاِمػػػػػػروا ِذؿَّ الآػػػػػػوافي فَآػػػػػػْد رأن

 

ُماػػػػػي أاػػػػػي لاػػػػػي الػػػػػدَّْهَر راِئػػػػػُض      ُمَحرَّ

 

آػيرف ءػ ف خ ئػؽ الممػدوح مػف اعازازه ءشعره أاػه  آػوؿ أاػه  ٌ ومف فرط ثآاه ءافسه و 
 و آػػػوؿ لػػػو مياػػػت شػػػعرًا لفضػػػلوهي علػػػ  شػػػعري   وءػػػ ف شػػػعره  و رهػػػيمػػػـر وشػػػجيعة و 

 :   (1)ف آوؿ

                                                        
 .ٙ٘ٔ  صٔ  ج مدح محمد ءف الا ثـ ءف شءياة  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 1)
 .           ٔٔ ص  ٕج/   شرح الاءر زي   مدح الماعصـ  د واف أءي اميـ :ااظر ( 2)

 .ٖٚٛ  صٔج   مدح د اير ءف عءداهلل  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 3)
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 فػػػػػػػػيْولْ ااي فػػػػػػػػي الاَّيئءػػػػػػػػيِت َصػػػػػػػػايئعيً 

 

 مػػػػػػػيفَّ أ يد اػػػػػػػي ُفِجػػػػػػػْرَف ِمػػػػػػػَف الَءْحػػػػػػػرِ  

 

 خ ئَؽ لو مياْت ِمػَف الشِّػْعِر َسػمَّجتْ 

 

 ّءػػَدائُعاي مػػي اسَاْحَسػػَف الاَّػػيُس مػػْف ِشػػْعِري 

 

ألفيظاػػػي وهػػػي فػػػي حيلػػػة السػػػلـ اسػػػلب المػػػيؿ مػػػف و صػػػيئده أءمػػػيٌر فػػػي معيا اػػػي و 
 :(2)ذمرهـ فمرور الل يلي عل اي ال  ز دهي إال حساًي  ف آوؿ الممدوح ف يااي اخلِّد

 الماذِب فػي الػدلَج ُخذهي اءاة الفمِر 

 

 اللَّ ػػػػػػػػػػُؿ أسػػػػػػػػػػوُد ُرْ َعػػػػػػػػػػِة الجلَءػػػػػػػػػػيبِ و  

 

ُث فػػػػػػػي الح ػػػػػػػيِة و   ااثاػػػػػػػيِءمػػػػػػػرًا اُػػػػػػػورَّ

 

ػػػػػلـِ و    هػػػػػي مث ػػػػػَرُة ايسػػػػػ بِ فػػػػػي السِّ

 

  ِز ػػػػػػػػػػػػػُدهي َمػػػػػػػػػػػػػرل الل ػػػػػػػػػػػػػيلي ِجػػػػػػػػػػػػػدَّةً و 

 

ـُ اي ػػػػػػػػػػػيـِ و    ُحْسػػػػػػػػػػَف َشػػػػػػػػػػػَءيبِ  اآػػػػػػػػػػيُد

 

يرة  سػػػ ر ءاػػػي الاػػػيس إلػػػ  مػػػؿ ءلػػػد واطلػػػ  علػػػ  مػػػؿ ءلػػػد ممػػػي اطلػػػ  و صػػػيئده سػػػ 
إذا ُال ػػت للاػػيس ازهػػو   صػػيئدهي  العػػذارن لػػـ َ فاػػرْعُاف و ػػره و  واف ػػه مثػػؿ الاسػػالشػػمس و 
 :(3)معياي  صيئده ميلآللئ الرطءة  ف آوؿوافاخر و 

 وَسػػػػػػ َّيرٍة فػػػػػػي ايرِض لػػػػػػ َس ِءاػػػػػػيِزحٍ 

 

 َوْخػػِدَهي َحػػْزٌف َسػػِح ٌؽ وال َسػػْابُ علػػ   

 

 فػػػػي ُمػػػػؿِّ َءْلػػػػَدةٍ اَػػػػَذرل ُذُروَر الشػػػػمِس 

 

 َاْمضي َجُموحًي مي ُ َردل لاي َوْربُ و  

 َعػػػػَذاَرن َ ػػػػػَواٍؼ ماػػػػػُت وْ ػػػػػَر ُمػػػػػَداِف ٍ 

 

ـَ َذاَؾ و    ال َوْصػػبُ أءػػي ُعػػْذِرهي ال ُظْلػػ

 

 إذا ُأْاِشػػػَدْت فػػػي الآػػػوـِ َظلَّػػػْت مياَّاَػػػي

 

 ِمْءػػػػػػػػٍر أو اَػػػػػػػػَداَخَلاي ُعْجػػػػػػػػبُ  ُمِسػػػػػػػػرَّةُ  

 

ػػػػػػػػػَلٌة ءػػػػػػػػػػيلللْؤُلؤ الُمْاَاَآػػػػػػػػػػ  لاػػػػػػػػػػي  ُمَفضَّ

 

 مف الشِّْعر إال أاَُّه الللْؤُلُؤ الرْطبُ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                  
 .ٖٚٔص   ٔج/    مدح أءي سع د  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ ( 1)
 .ٛ٘  صٔ  ج /  مدح محمد ءف الا ثـ ءف شءياة  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 2)
 110، ص1ميدح  خال بن يزيد الشيباين، ج  ،التربيزي شرح ،متام أيب ديوان :انظر ( 3)
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 :(1)وهذه الآصيئد مف الاوادر مشاورة  اداولاي الرواة ج ً  ءعد ج ؿ  ف آوؿ

 َسػػػػػػػػ َّْرُت ف ػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػدائحي فارْمُااػػػػػػػػي

 

واُة و    اْةاَػػػػػِديُوػػػػػَررًا اػػػػػُروُح ءاػػػػػي الػػػػػرل

 

 مػػػػيلي إذا مػػػػػي ُرْضػػػػػُت فْ ػػػػػَؾ َورْ َءػػػػػةً 

 

 جػػػػػي ْت َمجػػػػػيَ  اج ءػػػػػٍة فػػػػػي َمْآػػػػػَودِ  

 

 مًا: يالشاعر حك ثانيًا:

فآػد ُسػئَؿ المااءػي عػف افسػه وعػف   أمثر أءو اميـ مف اساخدامه الحممػة فػي شػعره
فػػيءو امػػيـ  طلػػؽ  "الءحاػػري شػػيعر"أاػػي وأءػػو امػػيـ حم مػػيف و  :فآػػيؿ  الءحاػػريأءػػي امػػيـ و 

  ُ آلءاػػي  ايم اػػه فػػي اصػػير فايو   اظرااػػه إل اػػيو   الحممػػة عػػف طر ػػؽ اجيرءػػه فػػي الح ػػية
  ُ آػػّدُماي للآػػيرئ وضػػة طر ػػةو   الماطػػؽ عامػػد علػػ  العآػػؿ و   شػػعراً  و صػػوواي   ااآ اػػيو 

ولػػـ امػػف    يرعػػة اآلذاف ءػػ  اسػػائذاف  ة إلػػ  الآلػػبداخلػػ  داا ػػة مػػف الػػافس   ياعػػة اد ػػة
ي ت ضػمف ءػؿ جػ  ولـ امف الحممة اسػاآؿ ءآصػيئد ميملػة  أء يت الحممة فاًي  يئمًي ءذااه

اخػػػدـ   ال اافػػػؾ عااػػػي  ملاحمػػػة معاػػػي  أاواعاػػػي صػػػيئده فػػػي شػػػا  أوراضػػػاي وفاوااػػػي و 
 الػػػؾ  ي شػػػعرهأوضػػػ  مظػػػيهر الحممػػػة فػػػو  .ُاَجمػػػؿ مءايهػػػيواآػػػوي معايهػػػي و   موضػػػوعاي

     .(2)ضرب المثؿايء يت الاي جرت مجرن الحممة و 

 ُءػػّد أف  سػػاخدـ صػػفة الّاةػػيءي إف سػػ د الآػػـو ال ومػػف حممػػه الج ػػيد المشػػاورة  ولػػه
ووػض الاظػر فػإّف السػ َد الػذمي الػذي سػيد  ومػه ال ُءػّد أّاػه ُ ج ػد  وهػو  آصػد هاػي الػّاحللـ

   :(3)هذه المايرة

  ومػػػػػػػػه لػػػػػػػػ س الةءػػػػػػػػي ءسػػػػػػػػ ٍِّد فػػػػػػػػي

 

 يءيػػػػػػػه الماةػػػػػػػػػػػف َس َِّد  ومػػػػػػػػػلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                        
 .ٖٔٓ  صٔج/    مدح أءي سع د الثةري  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 1)
 .ٖٖٔص  دار الفمر العرءي ء روت  أءو اميـ الطيئي ح ياه و شعره د/هيشـ صيل  مايع :ااظر ( 2)
 .ٙ٘  صٔ مدح ميلؾ ءف طوؽ ج  الاءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 3)
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 :(1)ُ ؤمد أءو اميـ في حمماه المشاورة أّف الس ؼ هو الذي  حسـ ايمور  ف آوؿو 

 السػػػػ ُؼ أصػػػػدؽ أاءػػػػيً  مػػػػف الُماُػػػػبِ 

 

 اللَّعػػػػبِ فػػػػي حػػػػدِّه الَحػػػػدل ءػػػػ ف الِجػػػػدِّ و  

 

 سػاخرج و   الجسد ال اعاي ش ئًي إذا فآػد اإلاسػيف مراماػه آرر أءو اميـ أّف س مة و 
 :(2)ف آوؿ  هذه الحممة مف موا ؼ ايءطيؿ في ج وش المعاصـ

 ال  يسػػػػػػػفوَف إذا هػػػػػػػـ سػػػػػػػمات لاُػػػػػػػـ

 

 أْجسػػػػػػػػػػػيماـ أف َاْاػػػػػػػػػػػزؿ ايعمػػػػػػػػػػػيرُ  

 

لعلػه و   المفػيحالايائػة ال اػاـ إال ءعػد الجاػد و   ؤمد أءو اميـ في حمماه ءيّف الح يةو 
 :(3)ف آوؿ  افسِه الاي لـ ااعـ ءيلح ية المارفة إال ءعد ساوات مف المفيح احدث عف 

 مػي اءػ ض وجػه المػػر  فػي طلػب العلػػ 

 

 حاّػػػػػػػػ   سػػػػػػػػّوَد وجاػػػػػػػػه فػػػػػػػػي الء ػػػػػػػػِد    

 

ّاػػُه ال  عظُػػـ شػػياؾ إال اسػػ  الصػػدر يأ اػػي الممػػدوح ال ُءػػّد أف امػػوف و  أاػػت:و آػػوؿ
 :(4)أ يرءؾءآومؾ و 

ـْ أ يصػػػػػػػػػ اـ إل ػػػػػػػػػَؾ فإّاػػػػػػػػػػهُ   فيضػػػػػػػػػُم

 

 ال  زخػػػػػػػُر الػػػػػػػػوادي ءة ػػػػػػػِر ِشػػػػػػػػعيبِ  

 

هػػيف علػػ اـ فل ةاػػرب فػػي  ومػػه وعػػوؿ علػػ اـ أخلػػؽ وجاػػه و  آػػوؿ مػػف طػػيؿ الُمآػػيـ 
 أمـر له عاد  ومه:طلب الرزؽ فذلؾ أءآ  لمي  وجاه و االاسيف في 

 طُػوؿ ُمآػيـِ الَمػْرِ  فػي اْلَحػيِّ ُمْخِلػؽٌ و 

 

 ّددػػػػػػػػػػػػػػيْوَاِرْب َاَاجَ ػػػػػػػف  هِ ػػػػػِلِد ءيَجَا ْ  
 
 ِِ 

 

 

                                                        
 .ٕٖ  صٔ مدح المعاصـ  ج/   الاءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 1)
 .323، ص 1ج/  ،ميدح أبا سعيد ،التربيزي شرح ،متام أيب ديوان :انظر ( 2)

 .    ٕٚص   اورة الشم ف  ااظر: رسيلة عف أءي اميـ الشيعر الفايف ( 3)

 .57ص  ،1ج،طوق بن مالك ميدح ،التربيزي شرح ،متام أيب ديوان :انظر ( 4)
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 :(1)في و ر محلِّه و د ُ عظَّـ مف ال  ساحؽ الاعظ ـ و آوؿ  د  موف العزل 

 زل فػػػػػي َوْ ػػػػػِر ءْ ِاػػػػػهل ػػػػػيلي ءػػػػػيت الِعػػػػػ

 

مِف اَلوْوػػدِ و   ـَ وْوػػُد الآػػْوـِ فػػي الػػزَّ  ُعظِّػػ

 

ُ خطػي ومػف ال  عمػؿ ال  و آوؿ هذه الحممة الاي ال اموت وهي "إّف مػف  عمػؿ  ػد
 :(2)ُ خطي"

ـْ أَر َاْفعػػيً و   عاػػػَد َمػػْف لػػْ س ضػػػيئراً  لػػ

 

 لػػػـ أَر َضػػػّرًا ِعْاػػػَد مػػػْف لػػػ َس َ ْاَفػػػُ    و  

 

اؽ فآػد اجػد الجيهػؿ مآػدرة مػف الػرز ومف حممه أ ضًي  ولػه: إّف ايرزاؽ مماوءػة و   
 : (3) ل ؿ الميؿ  ف آوؿ العيلـموفور الميؿ و 

 مػػػػػف َعْ ِشػػػػِه وهػػػػو جيهػػػػػؿٌ  اػػػػيُؿ الفاػػػػ  

 

 هػػو عػػيلـُ الفاػػ  فػػي َدْهػػرِه و وُ ْمػػِدي  

 

 ولػػػو مياػػػت ايرزاُؽ َاْجػػػري علػػػ  الِحَجػػػي

 

 هلْمػػػػػػػَف إذْف ِمػػػػػػػْف َجْاِلِاػػػػػػػفَّ الءاَػػػػػػػيئـُ  

 

المػـر شعر  ر ف الُعلػ  فاػو الػذي  ظاػر وُ ءػرز وُ م ػز أهػؿ الفضػؿ و إفَّ ال :و آوؿ
 :(4)عف أهؿ الءخؿ وأهؿ الشجيعة عف أهؿ الجءف

ـْ ُ ػػَر الشِّػػو   ْعُر ءْ ااػػػيال مػػيلُعل  مػػي لػػػ

 

 فمػػػييرِض ُوْفػػػً  لػػػػ َس ف اػػػي معػػػػيِلـُ  

 

 يمػػػي ُهػػػَو إالَّ الآػػػْوُؿ َ ْسػػػري فاْةاَػػػدِ و 
 

 مَواِسػػػػػػػػـُ لػػػػػػػػُه ُوػػػػػػػػَرٌر فػػػػػػػػي أْوُجػػػػػػػػٍه و  

 

 

 

 

                                                        
 .ٖٜٕ  صٔ  ج/ مدح أءي حفص ءف ُعَمر ايزدي  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 1)
 .   ٓٓٗ  صٔج/    مدح أءي سع د  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 2)

 .ٚٛ  ص ٔج/    مدح أحمد ءف أءي ُدواد   شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 3)
 افسه. ( 4)
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مػػف حممػػه  ولػػه الُءػػدَّ أف  مػػوف فػػ مف ُاصػػيدؽ أف  مػػوف ظػػيهره مثػػؿ ءيطاػػه مػػف و 
 :(1)ف آوؿ  الصفي 

ػػػد ُؽ ءَمػػػْف ُ ِع ػػػُرَؾ ظػػػيِهراً   لػػػ َس الصَّ

 

ػػػػػػػػػػػمًي َعػػػػػػػػػػػْف ءػػػػػػػػػػػيِطٍف ُمػػػػػػػػػػػَاَجاـِ    ُمَاَءسِّ

 

ومػف إاصػيؼ الممػيـر ظلػـ المػيؿ وهػذا المعاػ   لشدائد ال اػزوؿ إال ءإافػيؽ المػيؿوا
 :(2) امرر مث رًا في شعر أءي اميـ  ف آوؿ

 إفَّ الػػػػػػػػػػػػاِّ َد علػػػػػػػػػػػػ  َافيسػػػػػػػػػػػػِة َ ػػػػػػػػػػػػْدِره

 

ـْ ُ ظَلػػػػػػـِ   ـُ ايَزَمػػػػػػيِت مػػػػػػي َلػػػػػػ  ال ُ ػػػػػػْرِو

 

 الُخطُػػػوِب وال اُػػػرن علػػػ  ال ُ ْسػػػَاطيؿُ 

 

ـْ ُ ظلػػػػػػػػػػـِ    ُأْمُرومػػػػػػػػػػٌة ِاْصػػػػػػػػػػفًي إذا َلػػػػػػػػػػ

 

خلػػػّوه مػػػف المػػيؿ ءسػػػءب مرمػػػه شػػػي  ال  امػػػر  ومػػػذلؾ احػػوؿ الةاػػػي إلػػػ  الفآػػػر و و 
 :(3)ف آوؿ  يااي ااحدر سر عة ماه  المميف العيلي ال  حافظ ءيلس وؿ

 ال اُامػػػري عطػػػؿ المػػػر ـ مػػػف الِةاػػػ 

 

 فيلسػػػػػػػػ ُؿ حػػػػػػػػرٌب للممػػػػػػػػيف العػػػػػػػػيلي 

 

في مخ لة أءي اميـ اءدو ءطول ة وهػي مػذلؾ عل  احو مي ارن فإف صورة الحم ـ و 
 ماحاػػػي لحممػػػة و لػػػذلؾ رأ اػػػي أءػػػي امػػػيـ  علػػػ  مػػػف شػػػيف افػػػي مخ لػػػة سػػػيئر المجامعػػػيت؛ و 

ءػؿ  مػيد أءػو امػيـ  حّا  ال امػيد اخلػو  صػ دة مااػي  دالالت واسعة مف إلايمياه الشعر ة
و عػه مػيف لػه أثػره و   ماواؿ الحممػي  فػي  يلػب شػعريمعيا ه الشعر ة عل   اسل أء ياه و 

حمـ أءي امػيـ الشػعر ة فػي هػذا الءػيب ذات م مػ   لذلؾ ءدت  المؤثر في افس سيمع ه
 اسارعي االااءيه.ة الفت اياظير و ءطول 

 

 

                                                        
 .  ٕ٘ٔ  صٕج   مدح اءف ُشءياة   شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 1)

 .ٕٚٔ  صافسه ( 2)
 .ٖٛ صٕج   مدح الحسف ءف رجي    الاءر زي شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 3)
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 :الشاعر مغترباً ثالثًا: 

ماوثػػب أف  ضػػ ؽ ءػػه مآيمػػه و سػػاوحش الطمػػوح الال  لءػث صػػيحب الػػافس ايء ػػة و 
ال ارضػي فاػي ال الءػي رويئءػه وال اشػء  طموحػه الوثػيب و    ض ؽ ءه الع ش ف ايه و د ير 

ءػػػؿ إف    رحػػػؿ عااػػػيافػػػؾ مااػػػي و لػػػذا سػػػرعيف مػػػي    افسػػػه الجيمحػػػة إلػػػ  طلػػػب المعػػػيلي
ـ شػيذًا عػااـ فآػد افسػه ور ءػًي ء ػاا نأهلػه ف ػر ب هذه الافس  د  ضػ ؽ ءػه الزمػيف و صيح

 ؛لفاي صيحب هػذه الػافس وال  رضػيهيصورٍة ال  ي أخ  اـ إل اءدلت عيدااـ واآيل دهـ و 
أهلػػه مشػػ دًا ءاماػػه الاػػي ااعػػيل  و شػػمو هػػذا الزمػػيف و   لػػذا ُسػػرعيف مػػي  ػػاآـ علػػ  زمياػػه 

 عل  أخ ؽ هذا الزميف.

فآػػد   شػػيعراي أءػػي امػػيـ  الطمػػوح الماوثػػبذلؾ مػػيف صػػيحب هػػذه الػػافس ايء ػػة و مػػو 
وشػػدة إعجيءػػه   المشػػيؽ لءلػػوغ الُماػػ  اواػػرب احػػدوه همػػة ايءطػػيؿ و"صػػءره علػػ َوػػّرب و 

ي سػػء ؿ المػػيؿ ءافسػػه.. فػػإذا  ػػرأت د وااػػه رأ اػػه مفعمػػًي ءمػػي  ػػدؿ علػػ  أاػػه اشػػي ُمةػػيمرًا فػػ
     (1)مضي ً و د زاداه مثرة أسفيره عزمًي و  .والجيه

ءػػتُ   حاػػ  لػػـ أجػػد ذمػػَر َمشػػػِرؽٍ  وورَّ

 

 شػػػػرَّ ُت حاػػػػ   ػػػػد اسػػػػ ُت المةيرءػػػػيو  

 

 رددااػػػػػػػػػػػي ُخطُػػػػػػػػػػػوٌب إذا ال ْ ػػػػػػػػػػػُاافَّ 

 

 جر حػػػػػػًي مػػػػػػياي  ػػػػػػد لآ ػػػػػػُت المايئءػػػػػػي 

 

 اره فػػي ممػػيف ساحضػػر شخصػػ ة الخضػػر الػػذي ُعػػرؼ ءمثػػرة أسػػفيره وعػػدـ اسػػاآر و 
ر في ممػيف واحػد؛  سػاخدـ الماي ػة؛ لُ ءػ ف ح ث مُثرت أسفيره ف   ميد  ساآ لافسه  واحد

 ف آوؿ:  ظاور الع س أوطياه فآد أصءحت مثرة أسفيره

 علػػ  وطػػفٍ خل فػػة الخضػػر مػػف  رءػػ  

 

 فػػػػي ءلػػػػدة فظاػػػػور العػػػػ س أوطػػػػياي 

 

                                                        
 .ٗٗص   أءو اميـ شيعر الخل فة المعاصـ ااظر: ( 1)
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َـّ علػ  اػرؾ مصػر   و"الطموح هو الذي حمؿ شيعراي عل  اػرؾ  ومػه فػي الشػيـ ثُػ
 :(1)الضرب في أجواز ايرض  ف آوؿو 

 مي اءػ ّض وجػه المػر  فػي طلػب العلػ 

 

   حاػػػػػػػػ  ُ سػػػػػػػػّوَد وجاػػػػػػػػه فػػػػػػػػي الء ػػػػػػػػِد  
السػفر مػف ءلػده إذا لػـ  جػد ف ػه مػي ـ في ااِّخيذ الآػرار ءيالااآػيؿ و شيعُراي هو الحيز و 

عػػف  مثػػرة  موحػػه فاػػو ال  ءآػػ  فػػي ممػػيف واحػػد وال َ ثا ػػه العػػيذلوف راػػو إل ػػه و ُ حآػػؽ ط
 :(2)أسفيره

 وعػػػػػػيِذٍؿ هػػػػػػػيَج لػػػػػػػي ءػػػػػػػيللوـِ مْيُرءػػػػػػػةً 

 

 ءياْت عل اي هموـُ الّافِس اصطِخُب   

 لّمػػي أطػػيَؿ ارِاجػػيَؿ الَعػػْذِؿ ُ ْلػػُت لػػػُه:

 

 ال الُخَطػػبُ ْهرِ دَّ لحػػْزـُ ُ ثاػػي ُخطُػػوَب الػػا 

 

 :(3)ورأي سد د فاو حيـز ال  اردد في طلب المجد والشيعر صيحب عآؿ راج 

 ي ُخْلَسػػػػػػًة ِللَّػػػػػػوائـِ ماػػػػػػ  مػػػػػػيَف َسػػػػػػْمع

 

 مْ ػػػػَؼ َصػػػػَةْت ِللعػػػػيِذالِت َعَزائمػػػػيو  

 

 إذا الَمػػػػػػْرُ  أءآػػػػػػ  ءػػػػػػ َف رْأَ ْ ػػػػػػِه ُثْلَمػػػػػػةً 

 

 ِءَحػػػػػػػػػػػيزـِ ُاَسػػػػػػػػػػػدل ءَاْعِا ػػػػػػػػػػػٍؼ فلػػػػػػػػػػػْ َس  

 

خػػوض ومػػرات الح ػػية فاػػو  ر ػػد أف    مضػػي ً اػػه مثػػرة أسػػفيره عزمػػًي و و"الشػػيعر زاد
فلػػػ س إذف مػػػف   ممػػػي  لآػػػ  ف اػػػي مػػػف أهػػػواؿ  فإّمػػػي الةاػػػ  أو المػػػوت ءحػػػـز علػػػ  الػػػروـ

 :(4)الةر ب أف اسمعه  آوؿ

 اػػػػػػػػػيأهػػػػػػػػػواؿ الزمػػػػػػػػػيف ُأفياِ ذر اػػػػػػػػػي و 

 

 فيهوالػػػػػػػُه الُعظمػػػػػػػػ  ال اػػػػػػػي َرويئُءػػػػػػػػه 

 

ِـّ للاػػػيدع اػػػي علػػػ   ػػػ  أخ  ػػػي الصل

 

 هػػػػي الػػػػوفر أو سػػػػرب اػػػػرّف اوادءػػػػه 

 

                                                        
 .ٜٓٔأمرا  الشعر العرءي ص ااظر: ( 1)
 .ٕٖٔص  .ٔج/   شرح الاءر زي   في مدح محمد ءف عءد الملؾ الز يت  د واف أءي اميـ :ااظر ( 2)
  ٕج سػػػع د محمػػػد ءػػػف سػػػع د و  ػػػد وػػػيب عاػػػه  ر يرح الاءر ػػػزي   فػػػي مػػػدح أءػػػشػػػ  د ػػػواف أءػػػي امػػػيـ :ااظػػػر ( 3)

   .ٛٓٔص

 .ٕٔٔ  صٔج  مدح عءد اهلل ءف طيهر في الاءر زي شرح  اميـ أءي د واف ااظر: ( 4)
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ـَ الُااػػػػػػػػػػدواايَّ إاَّمػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػإف الُحسػػػػػػػػػػي

 

 ُخًشػػػػػػواُاه مػػػػػػي لػػػػػػػـ ُافلَّػػػػػػْؿ مضػػػػػػػيرءه 

 

 :(1)وضوح الادؼ احو ا ؿ العظيئـ  آوؿوالشيعر  اصؼ ءص ءة الافس و 

 ال أرنال أفَآػػػػػر الطػػػػػرَب الآػػػػػ َص و 

 

 مػػػػػػػػ  ز ػػػػػػػػر اسػػػػػػػػواف أشػػػػػػػػدل   ػػػػػػػػودي 

 

  ذااػػػه عػػػف مشػػػرءيشػػػوٌؽ ضػػػرحت 

 

 أطػػػػػرت لحػػػػػيَ ُه عػػػػػف عػػػػػودي نهػػػػػو  

 

 العػػػػػ س ءػػػػػ ف ود آػػػػػةٍ  عػػػػػيـعػػػػػيمي و 

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػ خود مسػػػػػػػػػػػػػػػػجورة وااوفػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 

 حاػػػػػػػػ  أوػػػػػػػػيدر مػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػوـٍ ءػػػػػػػػيلف 

 

 للط ػػػػػػػر ع ػػػػػػػدًا مػػػػػػػف ءاػػػػػػػيت الع ػػػػػػػِد    

 

شػػيعراي هػػو الءطػػؿ الػػذي  سػػاةؿ و اػػه ف مػػي  افػػ " اػػراه  رحػػؿ إلػػ  ُخرسػػيف ل مػػدح و 
فيمرمػه أءػو الوفػي    فػي أثاػي  رجوعػه مػرَّ ءامػذافو   عءػد اهلل ءػف طػيهر حػ ف اسػاآؿ ءاػي

لػـ  لءػث أف فمػر و   فيامػبَّ علػ  خزااػة ماءػه  حءسػه الػثلل ُهاػيؾ مػدة طو لػةو   ءف سػلمة
ْت   فػػػػػي اػػػػػيل ؼ مجػػػػػيم   مػػػػػف الشػػػػػعر فػػػػػيلؼ خمسػػػػػة ماػػػػػب أهماػػػػػي الحميسػػػػػة الاػػػػػي َدوَّ

 .(2)ُشارااي"

ف إلػػ  المحاػػيج ف" لآػػد اإلحسػػيامػػيـ الشػػيعر الػػذي اشػػاار ءػػيلجود والسػػخي  و وأءػػو 
َـّ ودَّعػه ولمػف   افآػة لسػفرهءف  ز د فيعطيه عشرة آالؼ درهـ و مدح وهو ءيرم ا ة خيلد  ثػ

ذا ءخيلد  لشارًا  مضي و  مػي فعػؿ المػيؿ"؟ فُ ج ءػه أءػو آيه جيلسًي في ظؿ شجرة ف سػيله: "اا
 :(3)اميـ

 علماػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػودؾ السػػػػػػػػػػميح فمػػػػػػػػػػي

 

 أءآ ػػػػػػػت شػػػػػػػ ئًي لػػػػػػػدي مػػػػػػػف صػػػػػػػلاؾ 

 

 حاػػػػػ  سػػػػػمحت ءػػػػػهمػػػػػي مػػػػػّر شػػػػػاٌر 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػيّف لػػػػػػػػػػػػػػي  ُػػػػػػػػػػػػػػدرة ممآػػػػػػػػػػػػػػدراؾ 

 

 .سيفريمر له ءعشرة آالؼ أخرن فيخذهي و ف

                                                        
 .ٕٛٓ  صٔمدح أحمد ءف أءي ُدؤاد  ج في الاءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 1)
 .ٕٕٓالفف و مذاهءه في الشعر العرءي  شو ي ض ؼ  ص ااظر: ( 2)
 .ٓٔااظر: أءو اميـ و موازاة اآلمدي محمد محمد الحس اي ص ( 3)
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الػػذات الشػػيعرة الاػػي  رح اػػه صػػورة خيلػػدة لءطولػػةوهمػػذا مياػػت أسػػفير أءػػي امػػيـ و 
الشػػيعر والحمػػ ـ الءطػػؿ و   ؿإاػػه العرءػػي الءطػػ  طمعػػت إلػػ  آفػػيؽ المعػػيليعلػػت همااػػي و 

 إاه شيعراي أءو اميـ.  الءطؿ

  )الصديق(: بطالً  (1)قرين الذات ثانيًا/

مخ لاػػه مػػف خػػ ؿ ولػػة الاػػي اارسػػُ فػػي افػػس الشػػيعر و مث ػػرًا مػػي الػػوح صػػور الءط
  فػػي ءطػػولااـ ءطولاػػهه فالػػوح فػػي صػػورااـ صػػورة الشػػيعر و ااعميسػػاي فػػي صػػورة أ رااػػ

موضوع ًي للعواطؼ واالافعػيالت اياي الصفيت الاي  مدح ءاي الشيعر الصد ؽ معيداًل و 
فيلّشيعر ُ مػيرُس اوعػًي مػف إخفػي  المشػيعر المءيشػرة مػف أجػؿ   ءيلمشيعر الاي  حاو ايو 

إ ايع الآيرئ ءعموم ة الاجرءة مف أجؿ أف اسػاحؽ ا ػ   االهامػيـ مػف  ءػؿ الآػيرئ الػذي 
ءامث ػػػؿ مشػػػيعر إاسػػػيا ة  آاعػػه العمػػػؿ ايدءػػػي مػػػف خػػػ ؿ المعػػػيدؿ الموضػػػوعي ءيحآ اػػػه 

س إال اجرءػػة صػػيحءاي الػػذي عيشػػاي مءيشػػرة ال اعمػػو مشػػارمة ول سػػت مشػػيعر سػػطح ة 
 . (2)حسبو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 الذات المميثؿ للءطؿ في المازلة.المآصود ءآر ف  ( 1)

 .ٕٓٔٓلساة   ٖ العدد/   مجلة جيمعة االاءير للةيت و اآلداب  ااظر: ال وت عاد الالآيد العرب ( 2)
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 / الصديق شاعرًا:1

عرًا ءطول ًي  ازعـ شعرا  عصره و سءآاـ إل  الحظوة لدن الخلفي  ميف أءو اميـ شي
مثػػؿ ذلػػؾ الشػػيعر الءطػػولي الػػذي  اماػػ  ءالػػؾ الامػػة العيل ػػة  عػػرؼ .. و .الآػػوادوايمػػرا  و 

 ػرن ولااـ الشػعر ة صػورًا مػف ءطولاػه و  رن فػي ءطػلاـ مايزلاـ و ءطيؿ  درهـ و حفظ لا
 مااـ  ر اًي لذااه الشيعرة.

 

لػه فػي سػفر فميامػي  ػودُِّع علػ  ءػف الجاػـب مودِّعػًي وشيعراي  آؼ عل   ػر ف ذااػه )
 :(1)ف آوؿ   د ميف علي ءف الجاـ مف أصدؽ الايس لهذااه وُ فيرؽ صوراه خيصة و 

 ميجػػػدهػػػي فر ػػػٌة مػػػف صػػػيحب لػػػؾ 

 

 فةػػػػػػػػػدًا إذاءػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػؿ دمػػػػػػػػػ  جيمػػػػػػػػػد 

 

 ورءػػػػػهذخػػػػػر الشػػػػػئوف و فػػػػػيفزع إلػػػػػ  

 

 فيلػػدم   ػػذهب ءعػػض جاػػد الجيهػػػد 

 

ذا فآػػػػػػػػدت أخػػػػػػػػًي ولػػػػػػػػـ افآػػػػػػػػد لػػػػػػػػه  واا

 

 ال صػػػػػػػػػءرًا فلسػػػػػػػػػت ءفي ػػػػػػػػػددمعػػػػػػػػػًي و  

 

  اض  مف دموعه جزعًي لفرا ه... عل  فآد صيحءه و .فيلشيعر  رسؿ دمعه

امزجامي ممزج الخمػر ءيلمػي  الءػيرد  احدث الشيعر عف أ يـ الوصيؿ الاي ميات و 
 :(2)لاياي أ يـ الفراؽ لاجعلاي ميلسـ المخلوط ءاذا المي 

 جاػػـ إاػػؾ دفػػت لػػيأعلػػ   ػػي اءػػف ال

 

 خمػػػػػػػرًا فػػػػػػػي الػػػػػػػزالؿ الءػػػػػػػيردُسػػػػػػػّمي و  

 

 :  (3)مـر أخ  ه  يئ ً طلب الشيعر مف صيحءه أاّل  ءعد و ؤمد عل  سموه و  و 

 ال اءعػػػػػػػػػػد فمػػػػػػػػػػيأءػػػػػػػػػػدا و  فْ دَ ال اءعػػػػػػػػػػ

 

 عػػػػػػػػدِ يءيء يأخ  ػػػػػػػػؾ الخضػػػػػػػػر الرءػػػػػػػػ 

 

                                                        
 .ٕ٘ٔ/ ٔج/   في مدح علي ءف الجاـ ر ـ الآص دة  شرح الاءر زي  ااظر: د واف أءي اميـ ( 1)
 .ٕ٘ٔ/ ٔ/ ج  الآص دة ر ـ الجاـ ءف علي مدح في الاءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 2)
 افسه. ( 3)
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ـّ   ؤمد الشيعر عل  ا اراف ذااامي وعلػو شػياامي واماػزاج افسػ امي وخلػود إخيئامػي ث
  رؤ ػة مػػؿ ماامػػي لافسػػه فػػي صػػورة اآلخػػرامي ايدءػػي الػػذي  ؤمػػد اطيءآامػػي و وحػدة اسػػءو 

 :(1)ف آوؿ

 اإلخػػػػػػػػػي  فإااػػػػػػػػػيإف  مػػػػػػػػػد مطػػػػػػػػػرؼ 

 

 اسػػػػػػػري فػػػػػػػػي إخػػػػػػػي  ايلػػػػػػػػدِ اةػػػػػػػدو و  

 

 الوصػػػػػػيؿ فميؤاػػػػػػي أو  خالػػػػػػؼ مػػػػػػي 

 

 احػػػػػػػدِ عػػػػػػػذب احػػػػػػػّدر مػػػػػػػف ومػػػػػػػيـ و  

 

 أو  فاػػػػػػػػػػرؽ اسػػػػػػػػػػب  ؤلػػػػػػػػػػؼ ء ااػػػػػػػػػػي

 

 أدب أ ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيه مآػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  

 

ـّ ُ ءرز أءو اميـ صور الءطولة مياه  جلي لاي اجلت في صورة عل  ءف الجاـ و ا ُث
  لاػػػي صػػػورة افسػػػه فػػػي صػػػد آه الػػػذي أمػػػد ف مػػػي سػػػءؽ مػػػف أء ػػػيت علػػػ  أاػػػه  ػػػر ف ذااػػػه

 :(2)ف آوؿ

 طرفػػػي ماػػػػت و ػػػر مػػػػداف لػػػو ماػػػػت 

 

 لاشػػػػػػػػػػػػػػآر الجعػػػػػػػػػػػػػػدي أو للذائػػػػػػػػػػػػػػدِ  

 

 أو  ػػػػػػػػػػدماؾ السػػػػػػػػػػف خلػػػػػػػػػػت ءياػػػػػػػػػػه

 

 مػػػػػف لفظػػػػػؾ اشػػػػػاآت ء وػػػػػة خيلػػػػػدِ  

 
 

 أو ماػػػػػػت  ومػػػػػػًي ءػػػػػػيلاجـو مصػػػػػػيد يً 

 

 لزعمػػػػػت أاػػػػػػؾ أاػػػػػت ءمػػػػػػُر عطػػػػػػيردِ  

 

فػػيءو امػػيـ  ػػرن  ػػر ف ذااػػه علػػ  ءػػف الجاػػـ فيرسػػًي و ػػر مسػػءوؽ فػػي حلءػػة الشػػعرا  
ر اػػه ال  و   محمػػد أو الذائػػد فػػرس هشػػيـ ءػػف عءػػد الملػػؾ فمياػػه ايشػػآر فػػرس مػػرواف ءػػف

  مػػيف مشػػاورًا ءيلء وػػةة فمياػػه خيلػػد ءػػف صػػفواف الام مػػي و ء وػػاز ػده اي ػػيـ إال حامػػة و 
فميف عطيرد الػذي  رعػ  الشػعرا  والماػيب  صيحءه عل  ءف الجاـ شيعر و ر مسءوؽو 

جم عاػي اشػاد لصػيحب ور الػؾ الصػو   صير ولده الءمر الػذي لػـ  اجػب  ءلػه د أاجءه و 
  جدهي أءو اميـ في ذااه. ر ف ذااه ءيلءطولة الاي  راهي و أءي اميـ و 

ـّ  ءرز لاي أءو اميـ سمو صيحءه الخلآي  :(1)ف آوؿ  ث

                                                        
 .افسه ( 1)
 . .215/ 1اًظر: ديواى أبي توام، شرح التبريزي،في هدح علي بي الجهن رقن القصيدة، ج/  ( 2)
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 صعٌب فإف سومحت ماػت مسػيمحيً 

 

 سلسػػػػػػي جر ػػػػػػرؾ فػػػػػػي  مػػػػػػ ف الآيئػػػػػػدِ  

 

 ألءسػػػت فػػػػوؽ ء ػػػػيض مجػػػػدؾ اعمػػػػة

 

 ء ضػػػػػي  حّلػػػػػت فػػػػػي سػػػػػواد الحيسػػػػػدِ  

 

 زهػػػػػػػػػػدت فػػػػػػػػػػي راوػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػودة الو 

 

 ال هػػػػػػي روءػػػػػػت فػػػػػػي زاهػػػػػػدِ  ومػػػػػػي و  

 

 ءمامػػػػػػػػر أف اةاػػػػػػػػدي واػػػػػػػػي  لػػػػػػػػ س

 

 فػػػػػي روضػػػػػاي الراعػػػػػي أمػػػػػيـ الرائػػػػػدِ  

 

ض ـ ولماه إذا سػئؿ العفػو ماحػه فيلشيعر  رن  ر ف ذااه صعءًي و ر ذلوؿ  يء  ال
  السػميحإؿ العفػو حػ ف  طلػب مػااـ العفػو و  الؾ مف ش ـ العظمي   اآيدوف في س سػةو 

علػ  أسػيس مجػد مػي حػؿ ءػه مػف اعػـ مػيف والشيعر  رن صيحءه صػيحب اعمػة ومجػد و 
هػػو و   ممػػداً ظػػ ـ صػػدر الحيسػػد ف ػػزداد و ظػػًي و عػػزة  شػػ  اورهػػي فػػي ال ػػد فػػيزداد مجػػدا و 

حسػف موداػػه يصػحيب؛ وذلػؾ لسػػعة أخ  ػه و ودود حلػو العشػرة جم ػؿ الصػػحءة  راػيده ا
 لاـ.

ـّ  ءرز أءو  له ف ه مف سؤدد فآد حيز  وا عًي لمؿ مي ح ًي و اميـ في  ر ف ذااه دل  ً ث
 :(2)سيئر المميـر ء  مايزع

 اءػػػػػي مػػػػػف سػػػػػؤددمػػػػػي أدعػػػػػي لػػػػػؾ جي

 

 أاػػػػػػػػػت عل ػػػػػػػػػه أعػػػػػػػػػدؿ شػػػػػػػػػيهدِ إال و  

 

 :(3)كاتباً  / الصديقُ 2

الصدا ة عل  الصع د  ل  طيئفة ايدءي  مراءطًي ءرءيطميف أءو اميـ ءحمـ اااميئه إ
محمػد  والػوز ر -أف أشػرت إل ػه مػف  ءػؿ  ممػي سػءؽ –الفردي ءيلشػيعر علػ  ءػف الجاػـ 

                                                                                                                                                                  
 ٕٙٔ/ ٔ/ ج  الآص دة ر ـ الجاـ ءف علي مدح في الاءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 1)

 .ٕٚٔ  افسه ( 2)
وماصب المياب ازدادت أهم ة خيصة في الدولة العءيس ة   فميف  افػرد ءػييمر دوف الخل فػة ف صػدر السػج ت  ( 3)

ااظػػػر: علػػػ  حسػػػ ف   .و  ماػػػب فػػػي آخرهػػػي اسػػػمه و  خػػػاـ عل اػػػي ءخػػػياـ السػػػلطيت ثػػػـ صػػػيرت إلػػػ  وزرائاػػػـ
 .ٚٚـ ص ٕٔٓٓ دار ُ ءي  للاشر  الآيهرة  الشطشيط  دراسيت في اير ُ الحضيرة
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هػب ممػي أوضػحاه الماػب الاػي عل  الصػع د اُيْسػري ءُيسػرة آؿ و ءف عءد الملؾ الز يت و 
 مف الخف ؼ :(1)ف آوؿ  فاو الذي  آوؿ في أسرة آؿ وهب  احدَّثت عف أءي اميـ

 َوْهػػػػػػػبٍ  اـُ ِءػػػػػػػِه آؿَ ُمػػػػػػػؿل ِشػػػػػػػْعٍب ماػػػػػػػ

 

 ِشػػػػػػْعُب ُمػػػػػػؿِّ أد ػػػػػػبِ َفْاػػػػػػَو ِشػػػػػػْعءي و  

 

ـْ أَزْؿ ءػػػػػيِرَد الَجػػػػػوااِ  ُمػػػػػْذ َخػػػػػْض   َلػػػػػ

 

 َخْضُت َدْلوي في ميِ  ذاؾ الآل بِ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 إل  أف  آوؿ:
 ـ لمػػػػػػػي لمءػػػػػػػد الَحػػػػػػػػرَّ إّف  لءػػػػػػػي لمػػػػػػػ

 

  لءػػػػػػػػػػػػػػي ِلَةْ ػػػػػػػػػػػػػػِرمـ مػػػػػػػػػػػػػػيلآُلوبِ ن و  

 

 اً َلْسػػػػػػػػػُت ُأدلػػػػػػػػػػي ِءُحْرَمػػػػػػػػػٍة ُمْسػػػػػػػػػػَاِز د
 

 ال فػػػػػػػي َاِصػػػػػػػ بِ فػػػػػػػي ِوَداٍد ِمػػػػػػػامـْ و  

 

ػػػػػػِد َؽ  يرعػػػػػػُة الاَّػػػػػػػي  ال ُاصػػػػػػ ُب الصَّ

 

ػػػػػػػِد ِؽ الرَِّو ػػػػػػػبِ    ا ػػػػػػػِب إالَّ ِمػػػػػػػف الصَّ

 

امػي  رسػـ صػورة فػي ثػوٍب و   أءو امػيـ ممػي سػ ياي ال  رسػـ صػورًة لصػد ٍؽ ُمعػ فو  اا
 .لمي  موف عل ه الصد ؽ اياموذج  فضفيض

ةػػٍة ارامػػز فاػػراُه ُ خيطءػػه ِءلُ   فحػػ ف  مػػدح أءػػو امػػيـ هػػذا الصػػد ؽ فػػي ثػػوب المياػػب
ومؤمػػدا فػػي الو ػػت ذااػػه علػػ  مرمػػه ورفعػػة مازلاػػه  (2)فصػػيحاهعلػػ  اإلشػػيدة ءء واػػه و 

إلمػراـ  مازلاػه عاػد ايم ػرُه و صفي  عرضه فصيحءه هو المر ـ الذي  ءػذُؿ جيَهػواسءه و 
 مف الميمؿ  :(3)ف آوؿ  الايس
ذا امػػػػػػػرؤ أهػػػػػػػدن إل ػػػػػػػَؾ َصػػػػػػػِا عةً و   اا

 

 مػػػػػػػػف جيِهػػػػػػػػِه فميّااػػػػػػػػػي مػػػػػػػػْف ميِلػػػػػػػػػهِ  

 

                                                        
 .ٙٚص   ٔج/   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح سل ميف ءف وهب ( 1)
 .ٚٚص  مماءة مصر  الفجيلة اورة الّشم ف  رسيلة عف أءي اميـ الشيعر الفايف :ااظر ( 2)
 .ٖٓص  ٕج/   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح  إسحيؽ ءف أءي رءعي مياب أءي ُدَلؼ ( 3)
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الوصػوؿ إلػ  ذمػه ياػه  اماػ  ءخءػرة فػي  وهو الػذي ال  ممػف الا ػؿ مػف عرضػه أو
 مف الخف ؼ :(1)ف آوؿ  الاعيمؿ م  الايس فمؿ مي  آـو ءه  جد ُ ءواًل عاد الايس

ِـّ حػػػػػػػػػػػػّوٌؿ ال فع  يلػػػػػػػػػػػػه مراػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػذَّ

 

 ال ِعْرُضػػػػػػػػػػػػػػُه  ُمػػػػػػػػػػػػػػراُح الع ػػػػػػػػػػػػػػوبِ و  

 

ٌِ ال  احّ ُر في  و  العثـ عف  ػوؿ مػي وؿ مي ُ راد ماه إذا و ره اردد و هذا لخط ُب ءل 
 مف الميمؿ (3) :(2)ف آوؿ في مدح الحسف ءف وهب  ُ راُد ماه

 ثءػػػػػػػػػػُت الء ػػػػػػػػػػػيِف إذا َاحّ ػػػػػػػػػػَر  يئػػػػػػػػػػػؿٌ 

 

 أضػػػػػػػح  ِشػػػػػػػمياًل للسػػػػػػػيِف الُمْطَلػػػػػػػؽِ  

 

 اَِّءػػػػػ  َشػػػػػػِاَ  الللةػػػػػيِت وال مَشػػػػػػ  َ لػػػػػـ 

 

 َرْسػػػػَؼ الُمَآ َّػػػػِد فػػػػي ُحػػػػُدوِد المْاِطػػػػؽِ  

 

  هو ذو رأي صػيئب عاػد مػي  عجػز الػدلهية فػي الاةلػب عػف حػؿ ايمػور العظ مػةو 
 مف الخف ؼ :(4)ف آوؿ

 ُمصػػػػػػػػػػ ٌب شػػػػػػػػػػوامَؿ المػػػػػػػػػػر ف ػػػػػػػػػػػهو 

 

 ُمشػػػػػػػػػػػم ٌت َ ُلْمػػػػػػػػػػػػَف لُػػػػػػػػػػػػبَّ لء ػػػػػػػػػػػػبِ  

 

 مف الميمؿ   :(5)ف آوؿ  اصر ؼ ايمر عاد اشاداد زمياهمسيعدهُ في وهو ساـ ايم ر و 

 إّف ايم ػػػػػػػػػَر ءػػػػػػػػػ ؾ فػػػػػػػػػي أحوالػػػػػػػػػهِ 

 

 فػػػػػػػػػػػرآَؾ أْهَزَعػػػػػػػػػػػُه َوػػػػػػػػػػػداَة ِاضػػػػػػػػػػػيلهِ  

 

 مف الميمؿ  :(6)ف آوؿ  ُمءرٌز في مؿ علـ  هذا المياب واس  الثَّآيفة ُماَعدِّد المواهبو 

                                                        
 .ٙٚ  ٔج/    ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح سل ميف ءف وهب ( 1)
ػعرا   مياػب  أءو علػي  الحسف ءف و هب ءف سع د ءف عمرو ءف حص ف الحيرثي ( 2) مػيف ُمعيصػرًا يءػي   مػف الشل

. هػػػػ ٕٓ٘اػػػوفي  احػػو   و مدحػػه اءػػػو امػػيـ  اسػػاماءه  الُخلفػػػي   و مػػيف وج اػػػيً    ولػػػه معػػه أخءػػػير  يءػػي امػػيـ
 بٕٕٙ/ ٕ :ايع ـ)

 .ٚٗٗص  ٔج/   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح الحسف ءف وهب ( 3)
 .ٗٚص  /ٔج  ر ـ الآص دة  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح سل ميف ءف وهب ( 4)
 .ٖٓ  صٕج/    رءعي مياب أءي ُدَلؼااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح  إسحيؽ ءف أءي  ( 5)
 .ٔٛ  صٔج/   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح الحسف ءف وهب ( 6)
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ػػػػيً   فػػػػػي ُعَمػػػػيٍظ َ ْخطُػػػػػبُ  (1)َفَمػػػػيفَّ ُ سَّ

 

 َلْ َلػػػػػػػػػػػ  ايْخَ ِل َّػػػػػػػػػػػَة َاْاػػػػػػػػػػػُدبُ َمػػػػػػػػػػػَيفَّ وَ  

 

 َة َ ػػػػػػػػوـَ َءػػػػػػػػْ ٍف َ ْاُسػػػػػػػػبُ ُمثَْ ػػػػػػػػَر َعػػػػػػػػزَّ و 

 

 اءػػػػػَف الُمَآفَّػػػػػِ  فػػػػػي الَ ِاْ مػػػػػِة ُ ْسػػػػػِابُ و  

 

َمػػرًَّة و ػػيرًا ِءجزالػػة  ف مسػػو السػػيمع ف  هػػو مػػف سػػعة ثآيفاػػه ذو اػػيث ر فػػي السػػيمع فو 
اػػيرًة ُ ءمػػ اـ و   ر َّػػة معيا ػػهو  المػػو ر ُسػػرورًا ِلُحْسػػِف لفظػػهِ َمػػرًَّة  سػػاخؼ و   فخيماػػهلفظػػه و 
 : (2)ُ طرُءاـ ايرة ِءءدائعه  ف آوؿو   ءوعظه

 َاِخؼل ُمػػػػػػػػَو َّراً َاْسػػػػػػػػَاْمُسػػػػػػػو الوَ ػػػػػػػػير و 

 

 ِربُ ػػػػػػُاطْ يِمِعْ َف و ػػػػػػػػػطْورا واُْءمًي س 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

َـّ الآر ػػب ماػػه و   فيلصػػد ؽ فػػيئؽ المػػـر   ءػػه السلػػءؿالءع ػػد الػػذي ااآطعػػت فمرمػػه عػػ
 مف الخف ؼ     :(3)ف آوؿ

 ػَسػػػػِدُؾ المػػػػؼِّ ءيلاَّػػػػَدن عػػػػيئُر السَّْمػػػػ
 

 ع إلػػػػػػ  َحْ ػػػػػػُث َصػػػػػػْرحُة الَمْمػػػػػػُروبِ  

 

ػٌؿ فػي َاْفِسػهِ و  د ؽ الَمػَرـُ ُمايصِّ   مػف مثػرِة السػيئل ف فاػو ال ُ ظاػُر السػخط  هذا الصَّ
 الخف ؼ :(4)ف آوؿ  ءشيشة في الوجهزدُه ُسؤاُلاـ لُه إال ط  ًة و ءؿ ال  

ذا َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼل راِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَلَءْاهُ و   اا

 

 راَح َطْلآػػػػػػػػػًي ميلمْوَمػػػػػػػػػِب المْشػػػػػػػػػُءوبِ  

 

ْف ميف ذو المعروؼ  اظُر إل  سيئلُه مف عؿٍ و  امءر إلفضيلِه عل  فاو ال    هو واا
 مف الميمؿ  :(5)ف آوؿ  المازلة مي ف ه مف علو

                                                        
 س ءف سيعدة مف ءاي إ ػيد   أحػد حممػي  العػرب   ومػف مءػير خطءػيئاـ   فػي الجيهل ػة   مػيف  أسػآؼ اجػراف  ( 1)

) أمػي ءعػد ب طيلػت ح ياػه  :وأوؿ مف  يؿ في م مػه  و آيؿ إاه أوؿ عرءي خطب ماومئي عل  س ؼ أو عصي  
 بٜٙٔ/ ٘ :وأدرمه الاءي صل  اهلل عل ه وسلـ   ورآه في عميظ  )ايع ـ

 .ٔٛ  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح الحسف ءف وهب ( 2)
 .ٗٚص  /ٔج  الآص دة ر ـ  وهب ءف سل ميف مدح في  مدح  للاءر زي  اميـ أءي د واف شرح: ااظر ( 3)
 .٘ٚ  صافسه ( 4)
       .ٕٔ   صٕج/   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح الحسف ءف وهب ( 5)
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ـْ َ ْآِراػػػػي ِءْشػػػػَر الءخ ػػػػِؿ ُ ِةْ ػػػػُر فػػػػي  لػػػ

 

ُْ ِءػػػػػيْاِؼ الُمْفِضػػػػػؿِ لػػػػػـ   و أَملػػػػي   َ ْشػػػػَم

 

ـْ ُ ْطِلػػػػػػػْؿ َعلػػػػػػػيَّ ِءَطْرِفػػػػػػػهِ   َوَوػػػػػػػَدا َفَلػػػػػػػ

 

 ُذو الَمْعػػُروِؼ َ ْاظُػُر ِمػػْف َعػػؿِ َشَوسػًي و  

 

 :(1)ف آػوؿ  هو خط ٌب ءس ط اللسيف اخرُج الملميت مػف ف ػه سػالة  سػ رة واضػحةو 
 الخف ؼ  مف

 ُسػػػػػػػػػػُرٌح َ ْولُػػػػػػػػػػُه إذا مػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػاَمرَّتْ 

 

 لسػػػػػيِف الَخط ػػػػػبِ  ُعْآػػػػػَدُة الِعػػػػػّي فػػػػػي 

 

امي  عا ه مػف   ال ُ عجءه مؿ عج بف  ُ عا ه مؿ شي  و   هو جزؿ في الرِّجيؿو   واا
 : مف الخف ؼ(2)ف آوؿ  أشدهي إعجيءيً ايش ي  أهماي وُ عجءه مااي أاماي و 

 ال ُمػػػػػػػػػؿل ال ُمَعاَّػػػػػػػػػ  ِءُمػػػػػػػػػؿِّ شػػػػػػػػػيٍ  و 

 

 َعِج ػػػػػػػػػػػٍب فػػػػػػػػػػػػي َعْ ِاػػػػػػػػػػػِه ِءَعِج ػػػػػػػػػػػػبِ  

 

ال  حمػػػؿ ءػػ ف أضػػػ عه الةػػش ممػػػي  حملػػه و ػػػره    الءػػيطفالظػػػيهر و هػػو مػػيموف و 
 مف الخف ؼ :(3)ف آوؿ

ػػػػػػُلوعِ   و آِمػػػػػػف الج ػػػػػػبِ   مػػػػػػيإذا   الضل

 

 هػػػػػػو ِدْرُع الُآلُػػػػػػوبِ أْصػػػػػػَءَ  الِةػػػػػػشل و  

 

   (4)مف الخف ؼ :هو المااسب لء ت علـ ُعِرَؼ هذا الء ت ءيحاضياه لادءي و 

 َوهػػػػػػػبٍ ُمػػػػػػػؿل ِشػػػػػػػعٍب ماػػػػػػػاـ ءػػػػػػػه آَؿ 

 

 مػػػػػػؿِّ أد ػػػػػػبِ ِشػػػػػػعُب فاػػػػػػو ِشػػػػػػعءي و  

 

ول س صلءي في و ػيره ءػؿ هػو لط ػؼ طر ػؼ مػ  ادميئػه    وهو المعادؿ في أخ  ه
 مف الميمؿ  :(5)ف آوؿ  وفي طرافاِه إجميـ للجد واساعياة عل ه

 ال طػػػػػػػػػػػػػيئٌش اافػػػػػػػػػػػػػو خ ئآُػػػػػػػػػػػػػُه وال

 

 الو ػػػػػػير مياػػػػػػُه فػػػػػػي محفػػػػػػؿ فُ َخِشػػػػػػ 

 

                                                        
 .ٗٚص  /ج  الآص دة ر ـ  وهب ءف سل ميف مدح في  مدح  للاءر زي  اميـ أءي د واف شرح: ااظر ( 1)
 .ٗٚص  /ٔج  الآص دة ر ـ  وهب ءف سل ميف مدح في  مدح  للاءر زي  اميـ أءي د واف شرح ( 2)
    .٘ٚ  صٔللاءر زي ج اميـ أءي د واف شرح: ااظر ( 3)
 .ٙٚ  افسه ( 4)
 . ٜٔ    صٕج/  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح الحسف ءف وهب ( 5)
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ـل الجػػػػػػػػدَّ أح ياػػػػػػػػيً  َفِمػػػػػػػػهٌ     و ػػػػػػػػد ُجػػػػػػػػ

 

 مػػف لػػـ  ْاػػِزؿِ  ُ اضػػ  وُ اػػَزُؿ عػػْ ُش  

 

  وهػػػػو َحِصػػػػُف اللسػػػػيف أي ال  اطػػػػؽ إال ءيلواجػػػػب إذا اطػػػػؽ و ػػػػره ءمػػػػي ف ػػػػه ضػػػػره
 مف الميمؿ  :(1)ف آوؿ

 َ ْ ػػػػػػػػػُد المػػػػػػػػػ ـِ ِلسػػػػػػػػػياُه ِحْصػػػػػػػػػٌف إذا

 

 أْضػػح  اللسػػيُف اللَّْةػػُب مثػػَؿ المْآَاػػؿِ  

 

عػػف  ءػػوِؿ الػػدَّاي ي وهػػو مػػر ـ ال ػػد فيايملػػه مفاوحػػة  ةوهػػو عف ػػؼ السػػمِ  فُيُذُاػػُه مةلآػػ
 مف الميمؿ   :(2)ف آوؿ  ءيلعطي ي

 وأايمػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ لػػػػػػػػػػػػػػػـ ُاْآَفػػػػػػػػػػػػػػػؿِ  ِلدا َّػػػػػػػػػػػػػػػٍة     ْمَعاي أذٌف َصػػػػػػػفوٌح لػػػػػػػ س  فػػػػػػػاُ  َسػػػػػػػ

 

ء اامػػي مػػف راءطػػة ؛ لمػػي  ػػرءط وال ُ مػػّؿ ماػػه  ُ شػػايؽ إل ػػههػػو الّصػػد ؽ الػػذي ُ ػػودل و و 
 مف الوافر   :(3)ايدب  ف آوؿُحب الشِّعر و 

 آػػػػػػػيُرِب والاَّػػػػػػػداِايَاَصػػػػػػػبل علػػػػػػػ  الاَّ 

 

ػػػػػػػػػْوِؽ َسػػػػػػػػػيؽِ و     ْسػػػػػػػػػِآ اي ِءمػػػػػػػػػيِس الشَّ

 

 َعػػػػػػػػػْف ُعْفػػػػػػػػػٍر َلػػػػػػػػػَدْ اي مػػػػػػػػػيفَّ الَعْاػػػػػػػػػدَ 

 

ْف َمػػػػػػػػػيَف الاَّ ِ ػػػػػػػػػي َعػػػػػػػػػْف اَػػػػػػػػػ ؽِ و    اا

 

خػػػ ؿ ايخػػػ ؽ مث ػػػر مػػػف صػػػفيت الػػػافس و اللآػػد خلػػػ  أءػػػو امػػػيـ علػػػ   ػػػر ف ذااػػػه 
في ذات  ر اػه لاايمػد لاػي  وصورهيميت الءطولة الاي اجلت في افسه سوأميرات الافوؽ و 

  ر ف الذاتب.اه الذاا ة في معيدله الموضوعي )ءطول
 

 

 

 

 

                                                        
 افسه. ( 1)

 .ٕٓص  افسه ( 2)
 .ٔ٘ٗ  ص ٔج   ءف وهبااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح الحسف  ( 3)
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 الفصل الرابع

 (1)البطولة الموضوعية

  :)خميفًة( (2)يالكم أواًل/ البطل
الءطػػؿ الملػػي هػػو ذلػػؾ الءطػػؿ لػػذي  اسػػـ ءياػػه  حػػوي سػػيئر صػػفيت الءطولػػة فػػي 

ذلػؾ فػي إطػير ماظومػة ااػوزع ف اػي ايءطػيؿ ءإراداػه و ياػه  حػوي سػيئر ممػي  اسػـ ء  افسه
ايدوار الجزئ ة عل  ااوعاي مؿ في ءيب ءطولاه ء امي  مسؾ الءطؿ الملي ءزميـ ايمػور 
لمي  اما  ءه مف ءطولػة مل ػة جيمعػة جعلاػه ءطػً  فػي سػيئر هػذه ايءػواب الءطول ػة الاػي 

ر ة خ ؿ عصػورهي علػ  وجػود اعايدت المجامعيت الءش  ءيشر أءطيله السعي ف اي  و د
ِ اػي و شخص ي و ػد مػيف الخل فػة مػف    ُػدراااي علػ  سػيئر الاػيست إاسػيا ة مافػردة فػي افوِّ

  أحػَذ ماصػػب الخل فػة فػػي العصػر العءيسػػي ِسػَمة الآداسػػة"فلآػػد   أءػرز الػػؾ الشخصػ يت
رَاِءطػػة ءلفػػظ عل ػػه َظاَػػرت َءْعػػض ايلآػػيب مُ و   أصػػءَ  َ ػػدَّعي أّف ُسػػلطياه ُمْسػػَاَمٌد مػػف اهللو 

و ػػد اظػػر إلػ اـ الاػػيس اظػػرة  (3)الماومػػؿ علػ  اهلل"المعاصػػـ ءػػيهلل والواثػؽ ءػػيهلل و  :الج لػة
جػػػ ؿ و    ذلػػػؾ لمػػػي لاػػػؤال  الخلفػػػي  فػػػي ذلػػػؾ الو ػػػت مػػػف  ُػػػُدراٍت ذاا ػػػةٍ و   اعظػػػ ـإمءػػػير واا

م ة  ومػػػي ال  ػػػوه مػػػػف عػػػداوات خيرج ػػػة ااػػػدؼ للآضػػػػي  علػػػ  الخ فػػػة اإلسػػػػ   وشػػػعء ة
ػػدهي الاػػيس أعمػػيالو  يً العوامػػؿ موا فػػ فػػيظارت الػػؾ والشلػػعرا  الػػذ ف أعجءػػوا ءءطػػوالت   مجَّ

   .الخلفي  فميف شعرهـ اعء رًا عف هذا اإلعجيب
                                                        

الموضػوعي الماسػػوب إلػ  الموضػػوع )ج/ مواضػ  ب مػػيدة  ءاػي عل اػػي المػاملـ و المياػػب م مػه.  ااظػػر: ءحػػث  ( 1)
د/ فػ ح جػر   ءعاواف )الذااي و الموضوعي في عميرة الحداثة و مي ءعد الحداثة  مسافيد مف الشءمة العامءوا ة
 .الجزائرب –وهراف   -جيمعة العلـو و الاماولوج ي 

ااظػػػػػػػػػػػػػػػر: دروس فػػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػػـ الماطػػػػػػػػػػػػػػػؽ  إءػػػػػػػػػػػػػػػراه ـ اياصػػػػػػػػػػػػػػػيري ) الملػػػػػػػػػػػػػػػي و الجزئػػػػػػػػػػػػػػػيب راءػػػػػػػػػػػػػػػػط:  ( 2)
www.elibrary4arab.com/ebooks/manted-w-falsafa/droos-manted/fahres.hom 

 .ٙٙـ صٕٔٓٓ دار ُ ءي  للاشر  الآيهرة  ااظر: عل  حس ف الشطشيط  دراسيت في اير ُ الحضيرة ( 3)
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 مػف فػي ءاػي  لػـ  فػيرس ِصػْاد د  وهو "ءطٌؿ ُشجيع(1)ومف هؤال  الخل فة المعاصـ
  ايءػػٌة عظ مػػٌة ِجػػّدام"ومػػيف شػػامًي لػػه همػػٌة عيل ػػٌة و  (2)ال أشػػَد  لءػػًي"العءػػيس أْشػػَج  ماػػه و 

ُ آػيؿ لػه المػثمف )أاظػر ال فػي و ػره ال في الءاػي  و   إّامي ميات هّمَاُه في الحرب :ءعضاـ
ب لوجػػػػوه مااػػػػي: أّاػػػػُه فػػػػا  ثمػػػػياي فاوحػػػػيت ءػػػػ د ءيءػػػػؾ علػػػػ   ػػػػد ٖٕٛ/ٗالااي ػػػػةالءدا ػػػػة و 
أعػراب د ػير و    لعػة ايجػراؼسػه والػزلطَّ ءُعج ػٍؼ وءحػر الءصػرة و ءاف(3)عّمور ةو   ايفش ف
ومػػي ز ػػير   أاَّػػه  اػػؿ ثميا ػػة أعػػدا  ءيءػػؾو   فػػا  مصػػر ءعػػد عصػػ ياايو   الشػػيَرؾو   رء عػػة

وميو   (4) يئد الرافضة"و    يرفَ و   ُعج فيً و   ايفش فو   ءيطس الرل

 واػه الخير ػػة مػػي روي عػف أحمػػد ءػػف أءػػي ف ايخءػػير الاػػي اػدؿ علػػ  شػػجيعاه و ومػ
 يؿ لي: ُعػّض  ػي أءػي عءػد اهلل المعاصـ سيعده إليَّ و ّءمي أخرج داوٍد الآيضي أّاه  يؿ: "رُ 

اي  ءمؿ مي اآدُر عل ه  .في وؿ: إّاه ال اط ُب افسي  ي أم ر المؤما ف. ف آوؿ إاه ال  ُضرل
ـُ ءمؿِّ مي أ ِدُر عل ه "ف   ؤثُر ذلؾ في  ده  فيمُد

(5).   

اءاػي اءاػي. فآػيؿ  :اآػوؿ فػإذا امػرأةٌ   و يؿ: مرَّ  ومًي فػي خ فػة أخ ػه ءُمخػّ ـِ الُجْاػدِ "
 :فآػيؿ لػه  لاي: مي شياؾ؟ فآيلت: اءاػي أخػَذُه صػيحب هػذه الخ مػة. فجػي  إل ػه المعاصػـ

َفُسػػِمَ  صػػوت عظيمػػه مػػف   فآػػءض علػػ  جسػػده ء ػػده  أطلػػؽ هػػذا الصػػءي. فػػيماا  عل ػػه
َـّ أرسله فسآَط م ايً   احت  ده  .(6)أمر ءإخراج الصءي إل  أمِّه"و   ُث

 

                                                        
أءػػو إسػػحيؽ محمػػد المعاصػػـ ءػػُف أم ػػِر المػػؤما ف هػػيروف الرشػػ د اءػػف أم ػػر  هػػػ أم ػػر المؤما فٕٕٚالمعاصػػـ ت  ( 1)

 المؤما ف جعفر الماصور عءد اهلل الماصور محمد ءف علي ءف عءد اهلل ءف العءيس.

 .ٕٕٛ/ٔء روت ػ لءايف  دار الفلـ  المساطرؼ لاءش اي ( 2)
فاحاػػػي   و أجّلاػػػي عاػػػدهـ  مػػػف أحصػػػف حصػػػوف الػػػرـو  ءلػػػد فػػػي ءػػػ د الػػـو  اشػػػد د ثيا ػػػه  َعّمورّ ػػة: ءفػػػا  أولػػػه ( 3)

و مػػػيف هػػػذا الفػػػا  مػػػف أعظػػػـ فاػػػوح المسػػػيم ف. ااظػػػر:  معجػػػـ الءلػػػداف /  ػػػي وت   هػػػػٖٕٕالمعاصػػػـ فػػػي سػػػاة 
 بٛ٘ٔ/ٗالحموي/

 .ٕٙٛ/ٗٔالءدا ة و الااي ة  ( 4)
 .ٕ٘ٛ/ٗأاظر الءدا ة و الااي ة ( 5)
 .   ٖٙٗ/ٖاآً  مف مايب اير ُ ءةدادٕ٘ٛ/ ٗالااي ة  الءدا ة و ( 6)
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في ػيـ المعاصػـ ظاػره فآصػـ الػػرم    عل ػه درعطعاػه ءعػض الخػوارج و ُ آػيؿ أّاػه " و 
 يخػػذ عمػػود الحد ػػد ف لو ػػه حاػػ  و   مػػيف  ِشػػدل  ػػده علػػ  مايءػػة الػػد اير ف محوهػػيو   اصػف ف

 :فآػيؿ للمياػب  مااي أّف ملؾ الػرـو ماػب إل ػه مايءػًي  ااػدََّده ف ػهو    ص ر طو ًي في الُعِاؽ
س علـ الميفر لمف الجواُب مي ارن ال مي اْسمُ " و ؾ و سمعُت ِخطيءاماب  د  رأُت مايءؾ و 

 . (1)ُعْآء  الدَِّر"
ءطػً  هذه الرو يت ءمي احمله مف مءيلةيت أح ياًي اصػور لاػي م ػؼ مػيف المعاصػـ و 

ذلػػػؾ لمػػػي  اماػػػ  ءػػػه مػػػف ءطولػػػة مل ػػػة جيمعػػػة ال اجػػػيوز الوا ػػػ  إلػػػ  الخ ػػػيؿ وايسػػػطورة و 
  درماي و ره.

و ره مف الخلفي  ءاي أءو اميـ الخل فة المعاصـ و  امادحمف الصور الءطول ة الاي و 
الاػػي  اءةػػي أف  مػػوف عل اػػي الخل فػػة المثػػيؿ  امثلػػة فػػي الصػػور الءطول ػػة الذاا ػػةاجػػدهي م

 مف الؾ الصور المثيل ة للخل فة الصور الايل ة:و   صيحب الصفيت الاوع ة
احـ م ػيد ف الحػروب الءسيلة الاي اجعله  آصـ هو الءطؿ الذي لد ه الُجرأة و فيلمعا

أّف الآػوة وحػدهي هػي الاػي احسػـ  :الُخرافيت ضيرءًي مث ً وال  لافت إل  أ واؿ أهؿ الءدع و 
  (2)ايمور العظ مة  ف آوؿ: مف الءس ط

 السػػػػػػ ؼ أصػػػػػػدُؽ أاءػػػػػػيً  مػػػػػػف الماػػػػػػبِ 

 

 اللعػػػػػبِ فػػػػػي حػػػػػدِِّه الَحػػػػػدل ءػػػػػ ف الِجػػػػػدِّ و  

 

   ءػػ ُض الصػػفيئِ  ال ُسػػوُد الّصػػحيئِؼ فػػي
 

ػػػػػػػػػػؾِّ والرِّ ػػػػػػػػػػبِ    ماػػػػػػػػػػوِاافَّ جػػػػػػػػػػ ُ  الشَّ

 

 فػػػػػػي ُشػػػػػػُاِب ايْرمػػػػػػيِح المعػػػػػػةً  والعلػػػػػػـُ 

 

 ء َف الخم س ف ال في السءعِة الشلُابِ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
 .ٕٕٛ/ٔء روت ػ لءايف  دار الفلـ  المساطرؼ لاءش اي ( 1)
 .ٕٖ  صٔ  جفي مدح المعاصـ ءيهلل  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 2)
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 فعلػه   الشلػجيع الػذي  ام ػز ءيلشػجيعة الفيئآػة يّاػه عمػؿ عمػً  عَجػَز أفْ  هوالءطؿو 
ـ ءاػػذا االااصػػير حػػيفظ علػػ  ممياػػة اإلسػػ أءطػػيٌؿ  ءلػػه مثػػؿ مسػػرن وهػػو فػػا  عمورّ ػػة و 

أهلػػػه فػػي ااحطػػػيط عيل ػػة وعػػػّزز ممياػػة المسػػػلم ف وحػػيفظ علػػػ  رفعػػااـ وجعػػػؿ الشػػرؾ و 
    (1)مااـ  ف آوؿ: مف الءس طاام س ملافر ؽ شملاـ وافا د معاآداااـ و ء

 أءآ ػػت َجػػدَّ ءاػػي اإلسػػ ـ فػػي صػػَعدٍ 

 

ػػػػػػرِؾ فػػػػػػي َصػػػػػػَءبِ والمشػػػػػػرم َف و    دار الشِّ

 

ـْ َلػػػػْو َرَجػػػػْوا أْف ُاْفاَػػػػدن َجَعلُػػػػوا ٌـّ َلاُػػػػ  ُأ

 

ـُ َوَأبِ   ٍـّ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْاُا  ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَداَ هي ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ ُأ

 

 َءػػػػْرَزِة الَوْجػػػػِه َ ػػػػْد أْعَ ػػػػْت ِر يَضػػػػُاايوَ 

 

    ُصػػُدودًا عػػف أءػػي َمػػِربِ َصػػدَّْت ِمْسػػرن و  
 ارعااػػػػػػي مػػػػػػؼل حيِدثَػػػػػػةٍ ِءْمػػػػػػٌر فمػػػػػػي اف

 

ػػػػػػػػػػػػػػُة الالػػػػػػػػػػػػػػػوبِ و    ال اَر َّػػػػػػػػػػػػػػْت إل اػػػػػػػػػػػػػػػي همَّ

 

ءمػي فعلػه ءجػ ش   هو الءطػؿ الػذي  ام ػز ءيلشَّػدة علػ  ايعػدا  فػي أثاػي  المعرمػةو 
ُِ الػدـ الآػياي جءػيهاـ   فيءطيؿ العدو العظيـ مجادل ف وجرح  ُمءعثػرة جثػثاـ العدو  صػء

ّؿ َصػْخَرهي فػ  اآػ  ذضـر ف اي الا راف فػيحارؽ خشػءاي و والمد اة أ   س ؿ عل  وجوهاـو 
في سيئر  ف اي إال عل   ال  ودمي  اس ؿ مف أجسيد الجرح  واير ودخيف  ع ف الايظر

  (2)مف الءس ط :ف آوؿ  آفي اي

 مػػػػـ ءػػػػ ف ِح طيااػػػػي مػػػػف فػػػػيرٍس ءطػػػػؿٍ 

 

  ػػػػياي الػػػػذوائِب ِمػػػػْف آاػػػػي دـٍ َسػػػػربِ  

 

ػػػػػػْ ِؼ و ِءُسػػػػػػّاِة ال  هِ الخطػػػػػػيِّ مػػػػػػف َدِمػػػػػػسَّ
 

 اإلسػػػ ـِ ُمْخَاَضػػػبِ ال ُسػػػاِة الػػػدِّ ف و  

 

 لآػػػػػػػد ارمػػػػػػػَت أم ػػػػػػػػَر المػػػػػػػؤما َف ءاػػػػػػػػي

 

 الَخَشػػبِ للاػػيِر  ومػػًي ذل ػػَؿ الصػػْخِر و  

 

ـَ اللْ ػػِؿ وهػػو ُضػػَح َوػػ  يَدْرَت ف اػػي َءِاػػْ 

 

 َ ُشػػػػػللُه َوْسػػػػػَطَاي ُصػػػػػْءٌ  مػػػػػف اللاػػػػػبِ  

 
 

                                                        
 .ٖٙ  ص ٔ  جفي مدح المعاصـ  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 1)
 .ٜٖ -ٖٛص افسه ( 2)
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  الروءػػة فػػي الجاػػيد فػػي سػػء لهالػػذي  اصػػؼ ءمخيفػػة اهلل و المعاصػػـ هػػو الخل فػػة و 
وحسػػػف   مػػػؿ ذلػػؾ  ػػدؿل علػػػ   ػػوة اإل مػػيفو   واالعاصػػيـ ءحءلػػه ومرا ءاػػه واالامػػيؿ عل ػػػه

 (1)مف الءس ط :صفي  الا ة  ف آوؿو   االعاآيد

 اػػػػػػػػػػػػدء ُر معاصػػػػػػػػػػػػـٍ ءػػػػػػػػػػػػيهلل ماػػػػػػػػػػػػاِآـٍ 

 

 ِللػػػػػػػػػػه ُمراِآػػػػػػػػػػٍب فػػػػػػػػػػي اهلل ُمْرَاِةػػػػػػػػػػبِ  

 

حاّػػ     ايلػػه فػػي سػػء ؿ اهللال  مػػيد  آصػػُد ءلػػدًا لحرءػػه و لػػذي إاػػه الءطػػؿ المرعػػب ا
ُ َسْ طُر عل اـ و    دُب في  لوءاـ الخوؼُ و   إذ  اوالهـ الرعب   اوّل  أهله مف دواه هرءيً 

الممػدوح مػف  ػوة وءطػش وهػوؿ  لمػي أِثػَر عػف  ج شػه ءؿ أف  صَؿ إل اـ الخل فة و   الال 
 (2)فميف الرعب ُ آياؿ معه في صفوفه  ف آوؿ: مف الءس ط  ءسيلةو 

ـْ َ ْااَػػػْد إلػػػ  َءَلػػػػدٍ   لػػػـ َ ةػػػُز َ ْومػػػيً   وَلػػػ

 

 إال َاَآدََّمػػػػػػػػػُه َجػػػػػػػػػْ ٌش مػػػػػػػػػف الرَُّعػػػػػػػػػبِ  

 

  لػػه ه ءػػة عظ مػػةو   الءػػيسهػػو الءطػػؿ الػػذي  اصػػؼ ءيلشػػجيعة والآػػوة والءسػػيلة و و 
 (3)مف الءس ط :ف آوؿ  ُاعيدؿ هذه الصفيت ف ه جْ شًي مء ر العدد مث ره  ورهءة مء رة

ـْ  َ   ْد َجْحَفً    ػوـَ الػوَو   َلةػداآُ لو ل

 

 فػي َجْحَفػٍؿ َلِجػبِ   وحػَدَهي ِمْف َاْفِسػهِ  

 

 وهذا الء ت  عّد اجس دًا للءطؿ الملي في شخص الخل فة.

فػػيلاوف ؽ حل فػه يف اهلل مؤ ػػده   مػذلؾ هػو الءطػػؿ المجيهػد فػػي اهلل مسااصػرًا لد اػه
 (4)مؤازره  ف آوؿ: مف الءس طو 

 رمػػػػػػػػػ  ءػػػػػػػػػؾ اهلُل ُءرَجْ اػػػػػػػػػي َفاَػػػػػػػػػدََّماي

 

 ولػػػْو رمػػػ  ِءػػػَؾ و ػػػُر اهلِل لػػػـ ُ ِصػػػبِ  

 

                                                        
 .ٔٗص  ٔج  في مدح المعاصـ  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 1)
 ٕٗ صافسه ( 2)

 افسه. ( 3)

 افسه. ( 4)
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هػذا ممػي  ػدعـ ءطولاػه و   اراءيطػه ءػهوهذا ايم د علػ  صػدؽ عز ماػه واا مياػه ءػيهلل و 
 الراوب إل ه.ءيلخل فة الماصؿ ءيهلل و رض  إال المل ة في المجام  اإلس مي الذي ال  

دا  و ج ب ادا  مف اساةيث ءه ولو مذلؾ هو الءطؿ الة ور عل  المحيـر  لءي الاّ 
 (1)مف الءس ط :ف آوؿ  ارءطه ءاـ أخوة الد ف ميف ءع دًا عاه ياه

 َلءَّْ ػػػػػػَت َصػػػػػػْواًي ِزَءْطِرّ ػػػػػػًي َهَرْ ػػػػػػَت لػػػػػػه

 

ِد مػػػْيَس الَمػػػَرن و   (2)الُعػػػُربِ ُرَضػػػيَب الُخػػػرَّ
    

الزاهد فػي ماػيع الػّدا ي مػف أجػؿ احآ ػؽ الاػدؼ وهو الءطؿ الماعفؼ عف الملذات و 
 (3)هذا ال  احآؽ إال ءآوة الس ؼراد احآ آه وهو رفعة هذا الد ف و الذي أ

 عداؾ حػرل الثلةػوِر المساضػيمِة عػفْ 

 

 ءػػرد الثلُةػػوِر وعػػف َسْلَسػػِلاي الخِصػػبِ  

 

ػػػػػػػػ ِؼ ُمْاَصػػػػػػػػِلاًي    أَجْءاَػػػػػػػػُه ُمْعِلاػػػػػػػػًي ءيلسَّ

 

 ولػػو أجْءػػػَت ِءَةْ ػػػِر السَّػػ ِؼ لػػػـ ُاِجػػػب 

 

 حاػػػ  ارمػػػَت عمػػػوَد الِّشػػػْرِؾ ُمْاآِعػػػراً 

 

 الطلُاػػػػػبِ ولػػػػـ ُاَعػػػػرِّج علػػػػػ  ايواػػػػيِد و  

 

 ؿ اهلل  مف هذه فاو  طلب الثير والآايؿ في سء وهو سر   الحسـ في احآ ؽ هدفه
عفػة و   المءػيدئ اإلسػ م ةوالء ت ايخ ر  مثؿ  مة ايخ ؽ و   الميؿ الةزوة ول س طلب

                                                        
 .ٖٔٗص   ٔج  المعاصـ مدح في  للاءر زي اميـ أءي د واف شرح: ااظر ( 1)
  و مػف عج ػب مػي اافػؽ للمعاصػـ أاػه مػيف  يعػدًا فػي مجلػس أاسػه و المػيس فػي  ػده : آوؿ اءف العميد الحاءلي ( 2)

 :وأّاه لطماي عل  وجااي  ومػًي فصػيحت  فءلةه أّف امرأة شر فة في ايسر عاد علل مف علوج الرـو في عمورّ ة
 :و  ػيؿ  سػي يفخػاـ المعاصػـ المػيس و ايولػه ال  مػي  جػي  إل ػؾ إال علػ  أءلػؽ :وا معاصميه ! فآػيؿ لاػي العلػل

و   ثػػـ اػيدن العسػػيمر ءيلرح ػػؿ إلػ  وػػزو عمورّ ػػة .واهلل مػي شػػرءاه إال ءعػد فػػؾ الشػػر فة مػف ايسػػر و  اػػؿ العلػل
فلمػي فػا  اهلل اعػيل  عل ػه   فخرجوا معه في سءع ف ألؼ أءلػؽ  أمر العسمر أف ال  خرج أحد مااـ إال عل  أءلؽ

و فػػؾ   ضػػرب عاَآػػهُ   و لػػب العلػػل صػػيحب ايسػػ رة الشػػر فةو ط  لء ػػؾ لء ػػؾ :ءفػػا  عمورّ ػػة دخلاػػي و هػػو  آػػوؿ
سػيمحه   اآلف طػيب ُشػرب الشػراب :و  ػيؿ  َشػَرَءهُ   ففػؾَّ خامػه و ائااي ءميسػي المخاػـو :و  يؿ للسي ي  الشر فة

الػدماور هيشػـ صػيل  ماػيع  شػؾ فػي الروا ػة يسػءيب فػي و  ب ٜٕٔ/ٖاهلل اعيل  و جزاه خ رًا" ) شذرات الػذهب 
 .٘ٙاميـ ح ياه و شعره صمايءه أءو 

 .ٗٗص  ٔج  في مدح المعاصـ  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 3)
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 مثؿ عمسػاي و   سمو الروح  وعلو الامة عاد المسلم ف مامثلة في إامير الذاتو   الافس
 (1)مف الءس ط :في الجياب الء زاطي  ف آوؿ

 لمػػػػػػي رأن الحػػػػػػرب رأي العػػػػػػ ف اُػػػػػػوَفِلٌس 

 

 والحػػرب ُمشػػَاآَُّة المعاػػ  ِمػػْف الحػػربِ  

 

 وػػػػػػػػػػػدا ُ َصػػػػػػػػػػػرِّؼ ءػػػػػػػػػػػييمواؿ ِجْرَ ااػػػػػػػػػػػي

 

 الَحػػػػػػػػَدبِ َفَعػػػػػػػزَُّه الءحػػػػػػػػُر ذو الا ػػػػػػػػيِر و  

 

 ! ُزْعزَعػػػػِت ايرُض الو ػػػػوُر ِءػػػػهِ ه اػػػػيتَ 

 

 عػف وػْزِو ُمْحَاِسػٍب ال َوػْزو ُمماِسػػبِ  

 

هػػو الءطػػؿ المالػػذذ ءػػيلحرب يّاػػه ماعػػود علػػ  الاصػػر وذلػػؾ ءسػػءب فػػرط شػػجيعاه و 
  (2)و خيؼ مف مواجااه  ف آوؿ: مف الءس طو وة ج شه ممي جعؿ العدو  ايءه 

ـْ أِسػػػػػاَُّاهُ و  ـْ َاْماَػػػػػ  مطعػػػػػـِ الاَّصػػػػػِر َلػػػػػ

 

 ال ُحِجَءػػػْت َعػػػْف ُروِح ُمْحَاِجػػػبِ  ومػػػًي و  

 

 اصػرةأوامر اهلل مف الجايد في سء له والو وؼ م  الحػؽ و هو الءطؿ الذي  طءؽ و 
  (3)مف الءس ط :ف آوؿ  اثء ت دعيئـ الخ فة اإلس م ةو   المسلم فاإلس ـ و 

 خل فػػػػػَة اهلِل جػػػػػيزن اهلل سػػػػػع َؾ عػػػػػفْ 

 

 الَحَسػػػػبِ ْرُثومػػػِة الػػػػدِّ ِف واإلسػػػ ـِ و جُ  

 

ـٌ ءػػػيّف ايمػػور ال اػػياي إال ءسػػػمو   هػػو الءطػػؿ واسػػػ  ايفػػؽ ءع ػػد الاظػػػرو  فاػػو عػػيل
 .(4)امسلؾ ءد ف اهللو   عـزو   حزـٍ و   همة

 َءُصػػػػرت ءيلراحػػػػة الُمْءػػػػرن فلػػػػـ َاَرهػػػػي

 

 ِجْسػػػػػٍر ِمػػػػَف الاََّعػػػػػبِ  اَُاػػػػيُؿ إال علػػػػ  

 

فاػػذا الفػػا  العظػػ ـ   هػػو الءطػػؿ ايامػػوذج لمػػؿ الآػػيدة ياػػه صػػيحب إاجػػيز عظػػ ـو 
الاَّثػر عػف حاػ  إّاػه َعَجػز الشػعُر و   ُأخػذ ثػيرفػا  ءػؿ فػاٌ  عػيدْت ف ػه مرامػٌة و  لػ س َمُمػؿِّ 

 (1)اإلحيطة ءوصفه  ف آوؿ: مف الءس ط

                                                        
 .ٗٗص  ٔج  المعاصـ مدح في  للاءر زي اميـ أءي د واف شرح: ااظر ( 1)
 .ٕٗص  ٔ/ جفي مدح المعاصـ  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 2)
 .ٛٗ  صافسه ( 3)
 .ٜٗص  افسه ( 4)
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 َفػػػػػْاُ  الُفاُػػػػػْوِح َاعػػػػػيل  أْف ُ حػػػػػْ َط ِءػػػػػهِ 

 

 ْعِر أْو َاْثٌر مَف الُخَطبِ َاْظـٌ ِمف الشِّ  

 

افػػر العطػػي   فاػػو ب عاػػد أءػػي امػػيـ أف  مػػوف مر مػػًي و الخل فػػةومػػف صػػفيت الءطػػؿ الملػػي )
ػػت جم ػػ  الاػػػيس  المػػر ـ الػػذي ُ ْعطػػي سػػيئلُه أمثػػر ممػػي  اماَّػػػ    وهػػو الػػذي عطي ػػيه عمَّ

     (3): مف الميمؿ(2)ف آوؿ في مدح الميموف  الامي  عل  ايرضواااشر الخ ر و 

 َسػػػػِخَطْت َلاَػػػػيُه علػػػػ  َجػػػػَداُه َسػػػػْخَطةً 

 

 فيْسػػػَاْرَفَدْت أْ صػػػ  ِرَضػػػي الُمْسػػػَاْرِفدٍ  

 

 َصػػػػػَدَمْت مواِهُءػػػػػُه الاَّوائػػػػػَب صػػػػػْدمةً 

 

مػػػيِف ايْاَمػػػدِ    َشػػػَةَءْت علػػػ  َشػػػَةِب الزَّ

 

 َوِطئػػْت ُحػػُزوَف ايرِض َحاَّػػ  ِخْلَااػػي

 

 ُعُ واػػػػػًي فػػػػػي ُماُػػػػػوِف الَجْلمػػػػػدِ  َفَجػػػػػَرتْ  

 

َد الفػؽهػوالمر ـ الػذو  َـّ الخ ػػر وُشػرِّ وهػػو الػذي أعػزَّ اي اػػيـ   ي إذا حػؿَّ فػػي ممػيف عػ
مػف خ ػر  اػيس أّااػـ أ اػيـ لمػي اػيؿ اي اػيـءيلِ فػي إمػراماـ أ مػي إمػراـ حاػ  ودَّ ءعػض الو 

 : (4)ف آوؿ  ووا  مف  ءؿ هذا المر ـ

ـَ عػػػػػػػػػػػػف   آءػػػػػػػػػػػػيئاـْ وَاَمفَّػػػػػػػػػػػػَؿ اي اػػػػػػػػػػػػي

 

 حاَّػػػػػػػػػػػػػػػػ  َوِدْداػػػػػػػػػػػػػػػػي أاَّاػػػػػػػػػػػػػػػػي أْ اَػػػػػػػػػػػػػػػػيـُ  

 

ه مػػف حػػوادث ءمػػي  اصػػؼ ءػػه مػػف حلػػـ هػػو الءطػػؿ الػػذي  اةلػػب علػػ  مػػي  عارضػػو 
 :(5) وة مامثلة في الخ فة  ف آوؿوحممة و 

ـُ حػػػػػػػػيدثٌ   إّف الخل فػػػػػػػَة حػػػػػػػػ َف ُ ْظِلػػػػػػػ

 

 عػػػْ ُف الاُػػػدن و لػػػُه الخ فػػػُة َمْحَجػػػرُ  

 

   

                                                                                                                                                                  
 .ٖ٘ص  ٔج  المعاصـ مدح في  للاءر زي اميـ أءي د واف شرح: ااظر ( 1)
ولي الخ فة ءعػد خلعػِه أخػيه   سيء  الخلفي  مف ءاي العءيس في العراؽ  الميموف هو عءد اهلل ءف هيروف الّرش د  (2)

فآيمػت دولػة الحممػة فػي   فاّمـ مي ءدأ ءػه جػدلُه الماصػور مػف ارجمػة ماػب العلػـ و الفلسػفة  هػٜٛٔايم ف ساة 
و أطلؽ ُحرِّ ة الم ـ للءيحث ف و أهؿ الجػدؿ و الف سػفة لػوال المحاػة ءخلػؽ الآُػرآف فػي الّسػاة ايخ ػرة مػف   أ يمه
  .بٕٗٔ/ ٗ)ايع ـ .هػ في " ءذادوف" و دفف في طرطوسٕٛٔاوفي ساة   ح ياه

 .ٕٓٙ  صٔج  في مدح الميموف  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 3)
 .ٖٚ  ص ٕج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي  في مدح الميموف ( 4)
 .ٖٖٗ  صٔج ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي  مدح المعاصـ ( 5)
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  دائػػػـ االسػػػاعداد فػػػي دفػػػ  الحػػػيدث الشػػػد د واػػػه وهػػػذا الءطػػػؿ مػػػف شػػػّدة حزمػػػه و 
(1)ف آوؿ

:  

ٌد ثءػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػواِطِئ َحزُمػػػػػػػػػهُ   ُمَاَجػػػػػػػػػرِّ

 

دِ   ٌد ِللحػػػػػػػػػػػػػػػػػيِدِث الُمَاَجػػػػػػػػػػػػػػػػػرِّ  ُمَاَجػػػػػػػػػػػػػػػػػرِّ

 

ياػػه حػػون خصػػيؿ المجػػد مػػف شػػجيعة ومػػـر  هػػو الءطػػؿ الػػذي اءالػػ  المجػػد افسػػهو 
   (2)ذمي   ف آوؿ: مف الميمؿوحلـ و 

 وي ػػػػػػػةٍ أْءلْ ػػػػػػػَت َهػػػػػػػذا الَمْجػػػػػػػَد أْءَعػػػػػػػَد 

 

 ِاَحػػػػػػػػػػػيسِ  ػػػػػػػػػػػِه وأْمػػػػػػػػػػػَرـَ ِشػػػػػػػػػػػ َمٍة و اف 

 

ـَ َعْمػػػػػػٍرو فػػػػػػي َسػػػػػػميحٍة َحػػػػػػيِاـٍ      إْ ػػػػػػدا

 فػػػػي ِحلػػػػـِ أْحَاػػػػَؼ فػػػػي َذمػػػػيِ  إ ػػػػيسِ  

 

 لمعػػػيلي ل ةً اءااػػػت اءا ػػو   وافّو ػػت عل اػػي  وهػػذا الءطػػؿ هػػػدمت مميرمػػه ممػػيـر و ػػػره
   (3)ف آوؿ: مف الميمؿ  مطيل  الاجـو ُازاهي

 اءااػػػتْ الَمسػػػيِعَي و َدَمْت َمسػػػيِع ِه َهػػػ

 

 ُخَطػػػَط الممػػػيِرـ فػػػي ِعػػػَراِض الَفْرَ ػػػدِ  

 

ػ ال  اػردد فػي الفاػؾ ءػه ّدة والحػـز فػ   ػرحـ الخػيئف  و إاه الخل فة الذي  ّاِصػُؼ ءيلشِّ
 (4)ف آوؿ: مف الميمؿ

 السػػػػػػػػػػ وُؼ َعػػػػػػػػػػواِر  الحػػػػػػػػػػؽل أْءَلػػػػػػػػػػُل و 

 

 َفَحػػػػػػذاِر ِمػػػػػػْف أَسػػػػػػِد الَعػػػػػػِر ِف حػػػػػػذارِ  

 

هذا المعا  و   عَـّ الخ ر في أرجيئايءعدله اساآرت دولاه و  لعيدؿ الذيهو الءطؿ او 
   (5)ف آوؿ: مف الميمؿ   امرر في شعر أءي اميـ

                                                        
   .ٕٛ٘  صٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي  في مدح الميموف ( 1)

 .ٕٖٙ  ص ٔج ءف المعاصـااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أحمد  ( 2)
 .     ٜٕ٘ص  ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي  في مدح الميموف ( 3)

 .ٖٖ٘  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح المعاصـ ( 4)
 .ٖٖ٘  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح المعاصـ ( 5)
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مػػػػػػػيف فػػػػػػػ  َ ػػػػػػػٌد مذمو   مػػػػػػػةٌ سػػػػػػػمف الزَّ

 

ـٌ ُ ػػػػػػػػػػػػػػػذعرُ للحيدثػػػػػػػػػػػػػػػيِت و    ال َسػػػػػػػػػػػػػػػوا

 

ـَ الػػػػػػػػء َد فيصػػػػػػػػَءحْت و   مياَّاػػػػػػػػياَظػػػػػػػػ

 

 ِعآػػػػػػػػٌد مػػػػػػػػيفَّ الَعػػػػػػػػْدَؿ ف ػػػػػػػػِه جػػػػػػػػْوَهرُ  

 

 إال اْراَػػػػَون لػػػػـ  ْءػػػػَؽ َمْءػػػػدًن ُمػػػػوِحٌش 

 

 ِمػػػػػػْف ِذْمػػػػػػػرِه فمياَّمػػػػػػي ُهػػػػػػػَو َمْحَضػػػػػػػرُ  

 

ؿ الفمػػػر فءآرائػػػه الصػػػيئءة  سػػػاط   أف عمػػػ وهػػػو الحمػػػ ـ الػػػذي ُ حسػػػف االسػػػاميع و 
  (1)ف آوؿ: مف الءس ط   اةلب عل  المصيئب الاي اعارضه واعارض  ومه

ٌد سػػػػػػػْ َؼ َرأٍي ِمػػػػػػػْف َعِز َمِاػػػػػػػهِ   ُمَجػػػػػػػرِّ

 

 الِفَمػػػػػػرُ اإلْطػػػػػػَراُؽ و  لػػػػػػدَّهِر َصػػػػػػْ َآُلهُ ل 

 

 جػػػػػي ْت إل ػػػػػِه ءاػػػػػيُت الػػػػػدَّْهِر اعاَػػػػػِذرُ     َعضػػػػػػءًي إذا َسػػػػػػلَُّه فػػػػػػي وْجػػػػػػِه ايئءػػػػػػٍة 

 

ف آػوؿ: مػف    اشدد في االحاػراس عػف الو ػوع ف اػيوهو الاآي الذي  اجاب اآلثيـ و 
 (2)الميمؿ

َـّ َ َخيُفاػػػػػػػػػػػػػي ـَ ثُػػػػػػػػػػػػػ   اجاَّػػػػػػػػػػػػػُب اآلثػػػػػػػػػػػػػي

 

 فَمياَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َحَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايُاه آثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـُ  

 

ػػة ء ـٌ هلل  سػوُس ُمْسَاْسػػلِ ولماػه  اهلل فيساسػػلمت لػه رع اػػه ياػه مطءػػؽ لشػػرع  شػرعاُيمَّ
 :(3)اهلل  ف آوؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  ـٌ هلِل  سػػػػػػػػػػػػػػػػػيِئُس ُأمَّ  ُمْسَاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػِل

 

 ِلػػػػػػػػَذِوي َاجْاُضػػػػػػػػِماي لػػػػػػػػُه اسِاْسػػػػػػػػَ ـُ  

 

 ّواػػه َاْظاػػر علػػ  العػػدو جػػد ف ػػه الشراسػػة واللػػ ف فشراسػػاه و هػػو ذو ه ءػػة و ػػوة فاو 
  (4)ف آوؿ: مف الءس ط  أول يئه وأصد يئهوُ ظار الل ف عل  

 َشرْسَت ءؿ ِلْاػَت ءػْؿ  يَاْ ػَت ذاَؾ ِءػَذا

 

ػػػْاُؿ و  فياػػػَت ال َشػػػؾَّ ِف ػػػؾَ    الَجَءػػػؿُ السَّ

 

                                                        
 .ٖٖٓ  ص ٔج  ءر زي   مدح عمر ءف عب العز ز الطيئيااظر: شرح د واف أءي اميـ للا ( 1)
 .ٖٚ  ص ٕج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح الميموف ( 2)
 .ٖٚ  ص ٕج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح الميموف ( 3)
 .ٛ  ص ٕ  ج ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي     مدح المعاصـ ( 4)
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ز سػػػػيئر مآومػػػػيت الءطولػػػػة الافسػػػػ ة ال شػػػػؾ أااػػػػي ءاػػػػذا ملػػػػه أمػػػػيـ ءطػػػػؿ ملػػػػي حػػػػي
ورفعػػة  الػػوُذ ءػػه ة ورأي وءصػػ رة وخلػػؽ  و ػػرب والفمر ػػة والخلآ ػػة فاػػو ذو  ػػو   الجسػػد ةو 

  .خل فةسيئر ايءطيؿ إاه الءطؿ الملي  و يوي إل ه الرع ة

 :البطل الجزئي في إطار الكل :ثانياً 

العمػػػؿ الءطػػػولي فػػػي عصػػػر أءػػػي امػػػيـ حلآػػػيت ماصػػػلة ءعضػػػاي  شػػػملت ماظومػػػة
المامثػػؿ فػػي الخل فػػة وصػػير لمػػؿ ءطػػؿ  يءؾ واافيعػػؿ فػػي إطػػير الءطػػؿ الملػػيءػءعض ااشػػ

مػػف هػػؤال  ايءطػػيؿ سػػمياه الخيصػػة الاػػي اؤهلػػه لالػػؾ الممياػػة واجعػػؿ ماػػه ءطػػً  مءػػرزًا 
  و مفػػي هػػذا الءطػػؿ أو ذاؾ فخػػرًا وءطولػػة أف حظػػي ءيخا ػػير الخل فػػة لػػه فػػي هػػذه  ف اػػي

  .المازلة والممياة وذلؾ ممي  عاي أاه  ءرز عف سواه في ذلؾ الم داف

 :صور ذلؾ الءطؿ الجزئي في إطير المؿ ويلءًي عل  هذا الاحو دوااعد

 /البطل في صورة وزير:  1

جػي ت   الاػي اعاػي الّشػخص الػذي ُ عػ ف رئػ س الدَّولػة فػي الُحمػـ :إّف لفظ الػوز ر
لػي وز ػرًا مػػف اجعػػؿ و  ػيؿ اعػيل  "  فػي ماػيب اهلل اعػيل  حمي ػػة عػف موسػ  عل ػػه الّسػ ـ

وز ر فػػي أ ػػيـ العءيسػػ  ف صػػيحب وال ػػة عيمػػة مسػػاايب فػػي مػػيف الػػأهلػػي هػػيروف أخػػي" و 
جم ػػػ  الاظػػػرات مػػػف و ػػػر اخصػػػ ص فاػػػو سػػػيعد الخل فػػػة اي مػػػف وايئءػػػًي عاػػػه فػػػي ُحمػػػـ 

جمػػػُ  فػػػي شخصػػػه السػػػلطا ف المدا ػػػة  و   ُ ْشػػػرُؼ علػػػ  الضػػػرائبو ُ عػػػ ف الػػػوالة   الػػػء د
مػف الصػفيت الاػي  سػاوجب أف  مشػورة الاػي  سارشػُد ءاػي الخل فػة.صػيحب الو   الحرء ةو 

للاجػػة حاػ   وثػػؽ صػدؽ او   ايمياػة حاػ  ال  خػػوف ف مػي ائػػامف ف ػه   اصػؼ ءاػي الػػوز ر
 مػػي ء اػػه وءػػ ف أف  سػػلـ فو    لػػة الطمػػ و    عمػػؿ علػػ   ولػػه ف مػػي َ ْاا ػػهءخءػػره ف مػػي  ؤد ػػه و 

 وأف  اماػػ  مػػف الاعػػيطؼيّف العػػداوة اُصػػّد عػػف الاايصػػؼ و ؛ الاػػيس مػػف عػػداوة وشػػحاي 
فػ    ال ُامػّوه عل ػه فالاػءسال اُػدّلس عل ػه ايمػور فاشػاءه و  الفطاػة حاّػ  اصؼ ءيلػذمي  و 
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  .(1)وأخ رًا أال  موف مف أهؿ ايهوا   وال  اـ م  الاءيساي حـز   ص  م  اشاءيهاي عـز

  .(1)ايهوا 
ءءطولػة الخل فػة المل ػة فمياػه  ة المءرن فػي الءطولػة الاػي ااصػؿو مثؿ الوز ر الحلآ

مػف ايمػور  ي  عمس صوراه في مث ر مف الموا ػؼ و اػوب عاػه فػي مث ػر ر ف ذااه الذ
وز ػػػر  و ػػػرف اسػػػمه ءيسػػػمه فآ ػػػؿ لػػػه و ػػػد أواله الخل فػػػة )الءطػػػؿ الملػػػيب ثآاػػػه وأداػػػيه ماػػػه

الحرء ػػة   فآػد صػػير جيمعػًي ءشػايت الءطػػوالت فػي افسػػه فاػول  العد ػد مػػف الماػيـ الخل فػة
ر مػػػف ايمػػػور فاػػػو سػػػيعد الخل فػػػة وع اػػػه الآضػػػيئ ة ال  اػػػردد فػػػي أمػػػ والمدا ػػػة وايما ػػػة

        :السيهرة ومف صور الءطولة مي  لي

هػػو الآػػيئـ ءػػيمر الملػػؾ دوف أْف َ فاُػػَر أو و   فاػػو عػػوف للخ فػػة إذا ايءاػػي أمػػر جل ػػؿ
 مف الءس ط  :(2) شامي َاعءًي  ف آوؿ في مدح محمد ءف عءد الملؾ الز يت

 ِرْد  الخ فػػػِة فػػػػي الُجلَّػػػ  إذا ِازلػػػػت

 

ـُ الملػػػػِؾ ال الػػػػوااي و    ال الاَِّصػػػػبُ و ػػػػ 

 

ف اػػيب عػػف الخل فػػة و  ؛ فػػي مآيمػػه فػػي اصػػر ؼ شػػئوف الخ فػػة أصػػء   يئمػػيً وهػػو واا
 مف الءس ط :(3)ف آوؿ  فااَُّه  جم  شّا  المواهب

 ز ػػػػػػُر َحػػػػػػٍؽ ووالػػػػػػي ُشػػػػػػْرطٍة ورَحػػػػػػيو 

 

 ُمْحَاِسػػػػػػػبُ ِد ػػػػػػػواف ُمْلػػػػػػػٍؾ وِشػػػػػػػْ ِعيٌّ و  

 

 َسػػػػْ ُره الَمَرطػػػػ َذمِّي مػػػػييْرَحِءيِّ الَمػػػػ

 

 الَخَءػػػػػبُ والَوْخػػػػػُد والَمْلػػػػػُ  والاَّْآِر ػػػػػُب و  

 

                                                        
 .ٖٔػ صٕٛء روت ػ لءايف  ص  دار الماب العلم ة  للآيضي أءي َ ْعل   ايحميـ السللطيا ةااظر:  ( 1)
وز ػػر المعاصػػـ و الواثػػؽ   المعػػروؼ ءػػيءف الز ػػيت  أءػػو جعفػػر  هػػو محمػػد ءػػف عءػػد الملػػؾ ءػػف أءػػيف ءػػف حمػػزة ( 2)

ـَ حاّػ  ءلػِ راءػة اشي في ء ت   و عيلـ ءيللةة و ايدب مف ءلةي  الُماَّيب و الشلعرا   العءيس  ف َِ فاآػدَّ اجيرة و اء
ػي مػرض الواثػؽ عمػؿ اءػف الزّ ػيت علػ   .الوزارة  و عوَّؿ عل ه المعاصـ في مايـ دولاه و مذلؾ اءاه الواثؽ و لمَّ

ػػي ولػػي الماومػػؿ  امءػػه  فلػػـ  فلػ   اول ػة اءاػػه و حرمػػيف الماومػػؿ )  .هػػػٖٖٕوعذَّءػُه إلػػ  أف مػػيت فػػي سػػاة   و لمَّ
 . بٕٛٗ/ ٙ :ايع ـ

 افسه. ( 3)
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فيصػء    عرماػيل اي إال ءعَد أف عرماه اي يـ و المآوميت لـ  صؿ إوهذه المواهب و 
 مف الءس ط :(1)ف آوؿ  اجرءةذا خءرة ءييمور و 

 ُه َفِءاػػػػػػػػػػػيُاسػػػػػػػػػػػيِجُلُه أ يُمػػػػػػػػػػ (2)َعػػػػػػػػػػْودٌ 

 

ػػػػػِه و   ػػػػػاي ِمػػػػػف َمسِّ  ُجَلػػػػػبُ ِءػػػػػِه ِمػػػػػف َمسِّ

 

خػور  حـ الخػيئف "وهػو  ػرن أّف الرحمػة  فاو ال  ػر ومف الؾ المآوميت الآوة والحـز
    فيسػػػاآيـ ُعّميلػػػػه فلػػػـ  جسػػػر أحػػػٌد مػػػػااـ أف  خػػػوف ءاظػػػره فم ػػػؼ ءفعلػػػػهالطء عػػػة" فػػػي
 مف الميمؿ    :(3)ف آوؿ

 َاْسػػػػػػػػػػػَاؿل خيِئاػػػػػػػػػػػُة الُع ػػػػػػػػػػػوِف ءمآلػػػػػػػػػػػةٍ 

 

ػػػػػػػػي اطػػػػػػػػِرؼِ    احػػػػػػػػوي ضػػػػػػػػميئَرهي ولمَّ

 

حزمه فاو صيحب سلطة اءرز  واػه فػي ااف ػذ مػي ُمساةرءًي أف ُ ْعَرَؼ ءآواه و س فل 
 مف الميمؿ :(4)ف آوؿ  طيعااـ لهِلُعّميله و   ْماُءهُ 

ـَ الػػػػػػذي ُ ْجػػػػػػِدي ءػػػػػػه ِِ الَآلػػػػػػ ـْ َ ْءلُػػػػػػ  لػػػػػػ

 

 ُمثَآػػػػػػػػػػؼِ فػػػػػػػػػػي اهلِل ألفػػػػػػػػػػي ُمرهػػػػػػػػػػٍؼ و  

 

 ءػػػػػػػػػػػػيُمؼِّ أْءػػػػػػػػػػػػداٍؿ إذا أمػػػػػػػػػػػػوا ءاػػػػػػػػػػػػي

 

 المصػػػحؼِ َمْلُموَمػػػًة َعِملػػػوا ءمػػػي فػػػي  

 

وُح ال  ءػ  فاػو المػياـ يسػرار الدولػة  مف أءرز مي ُ م ز  واه حفظه يسرار الدولةو 
 مف الطو ؿ :(5)ف آوؿ  صيرت عاده ع ا ةءاي إذا أفش  و ره ايسرار و 

ػػػرِّ ف ػػػِه  َحِصػػػ ُااي  ما ػػػُ  َاػػػواحي السِّ

 

 إذا صػػػيرِت الاَّْجػػػون الُمذاَلػػػُة محِفػػػ  

 

   

 

                                                        
 .ٖ٘ٔ  ص ٔج   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح محمد ءف عءد الملؾ الز يت ( 1)
 الُمسف مف ايءؿ. :ْودٌ عَ  ( 2)

 .ٗٙص ٘وف يت ايع يف الءف خلميف ارجمة الز يت ج/ ااظر: ( 3)
 افسه. ( 4)

 .ٜٜر ـ الآص دة   محمد ءف عءد الملؾ الز يت ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح ( 5)
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ف ااصؼ  ءيلحـز والآوة ااصؼ أ ضًي ءحسف الخلؽ مف صءٍر علػ  الاوائػب وهو واا
 مف الءس ط (2) :(1)ف آوؿ في مدح الحسف ءف ساؿ  واحمؿ لاي

 ميامػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي أخ ِ ػػػػػػػػػِه أءػػػػػػػػػداً 

 

ف ثَػػػػون َوْحػػػػَدُه فػػػػي جْحفػػػػٍؿ َلجػػػػبِ    واا

 

ُ ػػػدافُ  و   ف آػػـو ءمػػي ُ صػػِلُحاي  مػػف ُحسػػف ُخلآػػه ايمياػػػة فاػػو أمػػ ف علػػ  الخ فػػػةو 
 مف الءس ط :(3)ف آوؿ  عااي

 ِظُرهُ َجْفػػػػػػػٌف َ عػػػػػػػيُؼ لذ ػػػػػػػَذ الاَّػػػػػػػْوـِ اػػػػػػػي

 

 َ ْلػػػػػٌب َحْوَلاػػػػػي َ ِجػػػػػبُ ُشػػػػػّحًي عل اػػػػػي و  

 

اػيس إذا جلػس للمظػيلـ ومف ايمور الاي ُاصِلُ  الخ فػة العػدؿ فاػو العػيدؿ ءػ ف ال
 مف الءس ط :(4)ف آوؿ سواس ة فميّااـ مف أفراد عش راهلد ه  فيلماخيصموف

 اللَّْةػػو  زُمػػو فػػي مَآيِوِمػػهِ ال الماطػػُؽ 

 

 ال ُحّجػػػػػُة الملاُػػػػػوِؼ ُاْسػػػػػَالبُ  ومػػػػػًي و  

 

ثءػػػت الُمخيطءػػػة ال  ػػػزؿ لسػػػياه عػػػف   يو رهػػػوهػػػو فػػػي مجػػػيلس الجميعػػػيت للحمػػػـ و 
 : (5)اصطمت ألساااـ ءيلم ـ  ف آوؿو   الصواب إذا اشيجرت في مجلسه الخصـو

 إذا اصػطمَّت ِءُمْظِلَمػةٍ  (6)ثءت الخطػيب

 ِءُمْظِلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

 

مػػػػػػػبِ َرْحِلػػػػػػػِه أْلُسػػػػػػػُف ايْ ػػػػػػػواـِ و فػػػػػػػي    الرل

 

 يدي  ء لاػػػػػػػػػػػػهمياَّمػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػ

 

 ال ايحشػػي  اضػػػطربُ ال الآلػػب  افػػو و  

 

                                                        
هػػب وز ػر المػيموف العءيسػي  وأحػد مءػير الآػيدة ٖٕٙ-ٙٙٔأءو محمد لحسػف ءػف سػاؿ ءػف عءػداهلل السرخسػي   ) ( 1)

الآيدة والوالة  في عصره   اشاار ءيلذمي  المفرط وايدب و الفصيحة وحػف الاو  عػيت والمػـر   وهػو والػد ءػوراف 
ػو دا  سػاة  .و للشلعرا  ف ػه أمػيد    الميموف  جّلُه و ُ ءيلِ في إمرامهزوجة الميموف  و ميف  أصػ َب ءمػرض السل

 .فاة ر عآله حا  ُشدَّ في الحد د  هػٖٕٓ
 .ٓٚ  صٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح  الحسف ءف ساؿ ( 2)
 .ٖٗٔ  ص ٔج  مد ءف عءد الملؾ الز يتااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح مح ( 3)
 افسه. ( 4)

 .ٛٔر ـ الآص دة   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح محمد ءف عءد الملؾ الز يت ( 5)
 ورد ثءت ) الخطيبب في شرح ايعلـ الشاامر ي  و في شرح الاءر زي ثءت الجايف ( 6)
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فاػو   فممي ُ صلُحاي أ ضػًي جػودة الػرأي فإذا ميف العدؿ والذمي  ممي ُ صلُ  الخ فة
ذو رأي َ ْفُضػػػػُؿ علػػػػ  الّاجػػػػيرب إذا مػػػػيف ذوو الحػػػػـز ُمْفَاآػػػػر ف إلػػػػ  أف َ ِآ سػػػػوا ايمػػػػور 

 مف الطو ؿ :(1)ف آوؿ  ءيلاجيرب

 َ طُػػػػػوُؿ اساشػػػػػػيراِت الّاجػػػػػيرِب رأُ ػػػػػػهُ 

 

 إذا مػػػي ذوو الػػػرأي اساشػػػيروا الّاجيرءػػػي 

 

فاػو المػر ـ   هذا المعا   امرر مث رًا لدن الشيعر في جم   الصور الاػي رسػمايو 
 :(2)ف آػػوؿ  ال  مػيطلاـ ءيلاسػو ؼه السػيئل ف و عطػ اـ  ءػؿ السػػؤاؿ و الػذي  حفػظ مػي  وجػػ

 مف الءس ط

 اطفػػػػُة وْجِاػػػػي فػػػػي َ َرارِااػػػػيأعطػػػػ  و 

 

ػػػػُة الُآُشػػػػبُ    اُصػػػوُااي الَوَجاػػػػيَت الَةضَّ

 

ْف ُأِخػَذتْ ْف َ مػُرـَ الظََّفػُر الُمْعطػ  و لػ  اا

 

 الطََّلػػػػػبُ ِءػػػػػِه الرَّويِئػػػػػُب حاَّػػػػػ  َ ْمػػػػػُرـً  

 

  فػ   ةضػُب الةضػَب الػذي ٌ ءعػُده عػف الصػواب  أخ رًا هو الُماَّزُف في شخصػ اهو 
ال و   ال ُ ظِاػػُر ُسػػرورًا زائػػدًا فُ ْطَمػػُ  ف ػػػهِ و   ال مث ػػر الّاةيضػػي الػػذي ُ ػػؤدي ءػػه إلػػػ  الءلػػهو 

 مف الءس ط ف آوؿ:  وضءًي فَ ءُعُد الايس عاهُ 

 َءَلػػػػػػػػػػػهٌ ال ال َسػػػػػػػػػػػْوَرٌة اُاََّآػػػػػػػػػػػ  ِماػػػػػػػػػػػُه و 

 

 ال َوَضػػػػػبُ وال َ ِحْ ػػػػػُؼ ِرضػػػػػًي ماػػػػػُه و  

 

 .ه ة ولذلؾ ميف وز ر الخل فة وايئءإل  المميؿ وأدا  إل  المل إف ءطولاه أ رب

 :/البطل في صورة الوالي2

أم ػػػر  :  ايوؿءػػػيب الس يسػػػة والشػػػرع ة فػػػي موضػػػع ف واسػػػاعمؿ ملمػػػة أم ػػػر فػػػي
؛ وملمػة أم ػر مػيخوذة مػف العيمػؿ أو الػواليأم ػر الػء د أو  :  والثػيايالج ش  عاي  يئده
 ءآ ػػه   يئػػداب فػػإذا اااصػػر ءػػيلفا فػػة  ضػػ  علػػ  رأس الجػػ ش أم ػػرا )إمػػيرة الجػػ ش فيلخل 

                                                        
 .ٙٛ  ص ٔج  للاءر زي    مدح في مدح  الحسف ءف ساؿااظر: شرح د واف أءي اميـ  ( 1)
 .ٖٖٔ  صٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح محمد ءف عءد الملؾ الز يت ( 2)
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  وعل ػه  ػد ر الخل فػة ايمػور فػي عيم  في الء د المفاوحة  ف عػرؼ ءػ ف الاػيس ءػييم ر
  .عيصمة ملمه و ءآ  اس  ر شئوف الءلداف لامرا 

ميره عيمة :الفآاي  إل   سم فو د  سماي    فيلخيصة مآصورة عل  إميرة خيصة واا
ال  اػػػول  و  فيع عػػف م ػػيف الدولػػػة  فػػ   آػػػـو ءيلآضػػي إمػػيرة الجػػ ش وس يسػػػة الرع ػػة والػػػد

 .جءي ة الضرائب والصد يت

ميرة اسا    :واإلميرة العيمة   فييول  اموف ءيخا ػير وهي اوعيف  إميرة اسامفي  واا
  أمي االسا    فاموف اإلمػيرة ءاع ػ ف مػف اه في ماطآة ل د ر شئوااي عاه ع مف الخل فة 

  فػييم ر  سػاولي علػ  الػء د ءػيلآوة  ف آلػده الخل فػة را ولػ س اخا ػيراالخل فة لمف اضطرا
  واعاءػػػر فػػػي اإلمػػػيرة االسػػػامفي  شػػػروط وزارة ااػػػي و فػػػوض إل ػػػه اػػػدء رهي وس يسػػػاايإمير 

  .(1)الافو ض إال الاسب

ر الوالي الذي  اول  شئوف ءلػد  مثػؿ ا ضػًي حلآػة مءػرن ءػ ف حلآػيت الءطولػة وايم 
ؿ الخل فػة و جسػده المل ػة وهػو فػي ممياػه  مثػ ور فػي فلػؾ ءطولػة الخل فػةالجزئ ة الاي اػد

 .؛ لذلؾ فمث رًا مي أطلآوا عل ه الملؾلمف احت سلطياه

ايزؿ ملمًي إال وسلءه فلـ  ُ هو الملؾ الذي ُعِرؼ ءشجيعاه و واه وافو ه عل  أ رااه 
مػػػػف  :(2)ذلػػػػ ً   ف آػػػػوؿ ميدحػػػػًي أءػػػػي العءػػػػيس عءػػػػد اهلل ءػػػػف طػػػػيهر ملمػػػػه  فيصػػػػء  ُمايزلػػػػه

   (3)الطو ؿ

 إلػػػػػػ  ملػػػػػػٍؾ لػػػػػػـ ُ ْلػػػػػػِؽ َمْلمػػػػػػَؿ ءيِسػػػػػػهِ 

 

 علػػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػػٍؾ إال وللػػػػػػػػػػذِؿ جيِاءػػػػػػػػػػه 

 

   

                                                        
 .ٖٛ-ٖٙااظر: ايحميـ السلطيا ة ص  ( 1)
ة فػػي العصػػػر عءػػداهلل ءػػف طػػػيهر ءػػف الحسػػ ف ءػػػف مصػػعب الخزاعػػػي ءػػيلوال    أم ػػر خرسػػػيف ومػػف أشػػار الػػػوال ( 2)

 ب ٜٗ-ٖٜ/ٗالعءيسي ) ايع ـ 
 .ٖٕٔص   ٔج شرح د واف أءي اميـ للاءر زي     مدح أءي العءيس عءداهلل ءف طيهر    :ااظر ( 3)
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هذا المعا   امرر في شعر أءي اميـ عادمي مدح والي دمشؽ أءي الُمة ػث موسػ  و 
   (2)ف آوؿ: مف مخّل  الءس ط  (1)إءراه ـ الرَّافآيءف 

 َلماَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه ِحَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـٌ َلْ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًي و 

 

 ُصػػػػػػػػػػبَّ ااِاَآيَمػػػػػػػػػػػًي علػػػػػػػػػػػ  الللُ ػػػػػػػػػػػوثِ  

 

   واػػػػه أْجلػػػػ  الفػػػػاف الاػػػػي َشػػػػِمؿ ظ ماػػػػي الاػػػػيسوهػػػػذا الءطػػػػؿ ءفضػػػػؿ شػػػػجيعاه و 
 مف الميمؿ     :(3)ف آوؿ

 ِفػػػػَاٌف َجَلػػػػْوَت َظ َماَػػػػي ِمػػػػْف َءْعػػػػِد مػػػػي

 

 ُرؤوسػػػػػػػػػػيُع واػػػػػػػػػػًي َاْحوهػػػػػػػػػػي وَ َمػػػػػػػػػػدلوا  

 

ف ُعػػػِرؼ ءيلشَّػػػجيعة والمػػػـرو  اال اصػػػيد ف مػػػي آػػػد ُاْشػػػُاِاَر ءيإلسػػػراِؼ ف امػػػي و ف  هػػػو واا
  (5)مف الءس ط :(4)مدح أءي ُدلؼ الِعْجلي في  عداهمي  ف آوؿ

 َاػػدنً الخ ئػػِؽ إال فػػي ووػػ  و  َ ْصػػدُ 

 

ـْ َ ُمػػػػػْف َسػػػػػَرفي   ِم ُهمػػػػػي ُسػػػػػءٌَّة مػػػػػي َلػػػػػ

 

 مف الطو ؿ :(6)  ف آوؿاه في الحروب مر ـ ال  رد سيئ ً وشجيعوهو م   واه 

 الجءَّػػػػػير ء ضػػػػػَة ُملِمػػػػػهِ إلػػػػػ  سػػػػػيلب 

 

 آِملُػػػػػػػػػػػػػُه وػػػػػػػػػػػػػيٍد عل ػػػػػػػػػػػػػِه َفَسػػػػػػػػػػػػػيِلءهُ و  

 

   

 

                                                        
 .ٚ٘ٔأءو اميـ ح ياه وشعره للءاء اي   ص :أءو المة ث موس  ءف إءراه ـ الرافآي والي دمشؽ   )ااظر ( 1)
 .ٚٚٔص   ٔج ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي المة ث موس  ءف إءراه ـ الرافآي    ( 2)
 .ٖٓٚص   ٔج افسه    ( 3)
الآيسػـ ءػف ع سػ   ءػػف إدر ػس ءػف معآػؿ   ءػف ءاػي عجػػؿ ءػف لجػ ـ   أم ػر المػرخ   لػده الرشػػ د   :أءػو دلػؼ هػو ( 4)

وف   وأخءػير أدءػػه وشػجيعاه مث ػرة   وللشػػعرا  ف ػه امػػيد    العءيسػي أعمػيؿ الجءػػؿ ثػـ مػيف مػػف  ػيدة جػػ ش المػيم
 .بٜٚٔ/٘هػ )ايع ـ   ٕٕٙاوفي  في ءةداد  في ساة 

 ٕٔٗص   ٔج شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي دلؼ العجلي    :ااظر ( 5)

 .ٖٕٔص   ٔج شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي العءيس ءف عءداهلل ءف طيهر    :ااظر ( 6)
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؛ يااػـ جم عػًي أهػؿ جػيه والمحءػة دوف العطػي  هو المر ـ الذي  خصل  راءاه ءػيلودِّ و 
مػف  :(1)ف آوؿ في مدح عمػر ءػف طػوؽ الاةلءػي  ء ااـوُعْرُفه لمف ال اسب ء اه و   ووا 

 الميمؿ  

 الػػػػػػػػػػػػودل للآرءػػػػػػػػػػػػ   ولمػػػػػػػػػػػػْف ُعْرفُػػػػػػػػػػػػهُ 

 

 لاْءعػػػػػػػػػػِد ايوطػػػػػػػػػػيِف ُدوَف ايْ ػػػػػػػػػػَربِ  

 

 .عدـ اساءداده ءييمروهو ءذلؾ  مدحه ءحءه لرع اه و 

َؽ عل  المـر الذي ُطِءَ  عل هو  ذلؾ عادمي  زوره و   َفُ ءيلِ في المـر  هذا المر ـ اَفوَّ
 : (2)ف آوؿ  لاـ مازلة في افسهمف 

ـْ  آَاِصػػػػػػْر ءاػػػػػػي  مػػػػػػر ـٌ إذا ُزْراػػػػػػيُه َلػػػػػػ

 

َمػػػػػػػي   علػػػػػػػ  المػػػػػػػرـِ الَمْولُػػػػػػػوِد أْو َ َاَمرَّ

 

 : (3)وهذا المعا   امرر في شعر أءي اميـ ف آوؿ

مػػػػػػػػيُف ِءَمْةػػػػػػػػَرـٍ   َاْلآػػػػػػػػيُه إْف َطػػػػػػػػَرَؽ الزَّ

 

 َشػػػػػػػػػِرهًي إل ػػػػػػػػػِه مياَّمػػػػػػػػػي ُهػػػػػػػػػَو َمْةػػػػػػػػػَاـُ  

 

المرو ة الػذي  صػؿ إل ػه الاػيس ءسػاولة و جػدوف عاػده مػي  ؤمِّلػوف هو الجواد ذو و 
 :(4)ف آوؿ  ياه  ساحي مف اهلل أف  ردَّ سيئ ً 

مػػػػػيَب ِلآْصػػػػػِدهِ   إذا أاػػػػػت وّجاػػػػػَت الرِّ

 

 اء َّْاػػػَت طعػػػـ المػػػيِ  ُذو أاػػػت شػػػيِرُءهْ  

 

 َجػػػػػػػػِد ٌر ءػػػػػػػػيْف  ْسػػػػػػػػَاح َي اهلل ءيِد ػػػػػػػػيً 

 

َـّ َ ْسػػػػػػَاْح ي الّاػػػػػػَدن و    ُ راِ ُءػػػػػػهْ ءػػػػػػِه ثُػػػػػػ

 

 

 

                                                        
 .ٗٙص   ٔج   شرح الاءر زي   مدح عمر ءف طوؽ الاةلءي  ااظر: د واف أءي اميـ ( 1)
 .ٕٕٔ  ٕج  شرح الاءر زي   مدح أءي سع د  ااظر: د واف أءي اميـ ( 2)
 .ٙٓٔ  ص ٔجشرح الاءر زي   مدح أءي اصر اصر سل ميف ءف اصر   ااظر: د واف أءي اميـ ( 3)
 ٕٗٔػ ص  ٔجأءي اميـ للاءر زي    مدح أءي العءيس ءف عءداهلل ءف طيهر   شرح د واف  :ااظر ( 4)
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  مثػرة عطيئػهممػيف لمػي َعِلمػوا مػف شػدة مرمػه و  لذا فآد أ ءلت عل ه الوفود مػف مػؿِّ 
 مف الميمؿ   :(1)ف آوؿ  ف آوؿ في مدح أءي الحس ف محمد ءف الا ثـ

 َحػػػَدِت الوفُػػػوُد إلػػػ  الَجز ػػػرِة ِعْ َسػػػاي

 

   ِمػػػػػػػػػػػْف ُمْاِجػػػػػػػػػػػٍد ِءَمَحّلػػػػػػػػػػػِه أو ُمػػػػػػػػػػػْاِاـِ  
 المايِسػػػػػػػػُؾ ُأشػػػػػػػػػرَمتْ فمياَّمػػػػػػػػي لػػػػػػػػْوال 

 

 َسػػػػػػػػػػػػػيحيُااي أو ُأِثػػػػػػػػػػػػػَرْت ءيلمْوِسػػػػػػػػػػػػػـِ  

 

اّاصَؼ ءمػاال مثػيلي فػي مرمػه الايس ماه المـر يّاه َامّ َز و المر ـ الذي اعّلـ  وهو
 مف الطو ؿ  :(2)ف آوؿ  فمؿل مي  فعله المرمي  ميف هو السءب والآدوة لاـ ف ه

 أَرن الايَس ِمْاايَج الّاػَدن َءْعػَدمي َعَفػتْ 

 

ػػػػػػػْت َلَواِحُءػػػػػػػهْ َمَايِ ُعػػػػػػػُه الُمْثَلػػػػػػػ  و    َمحَّ

 

 وػػػػػػيِئرففػػػػػي ُمػػػػػؿِّ َاْجػػػػػػد فػػػػػي الػػػػػء ِد و 

 

 هػػػػَي َمواِهُءػػػػهْ َمَواِهػػػػُب ل سػػػػْت ِماػػػػُه و  

 

وهػػذا المػػـر   فاػػو و ػػث ال  اآطػػ  إذا ااآشػػ  الةمػػيـ  هػػو المػػر ـ  المسػػامر المػػـرو 
ف آػػوؿ فػػي مػػدح خيلػػد ءػػف  ز ػػد   المسػػامر  جعػػؿ الخطػػوب العظ مػػة سػػالة  جعلاػػي اع مػػيً 

  (4)مف الطو ؿ :(3)الش ءياي

 ااػػػػػػي وُاْرُءػػػػػػَؾ لػػػػػػػ فٌ َ ِجػػػػػػؼل الثَّػػػػػػرن م

 

 مػػػػي ااءػػػػوو اءػػػػو ءاػػػػي مػػػػيُ  الةمػػػػيـِ و  

 

 ءػػ ضل الخطػػوُب إذا َدَجػػتْ ِءجػػوِدَؾ اَ 

 

 اْرجػػُ  فػػػي ألواااػػػي الِحَجػػػُل الشلػػػابُ و  

 

 

                                                        
 .ٕٙٔص   ٕج   شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح اءف ُشءياة :ااظر ( 1)
 .ٙٔشرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي العءيس ءف عءداهلل ءف طيهر   ر ـ الآص دة  :ااظر ( 2)
و هػو ممػدوح   أحػد ايمػرا  مػف الػوالة ايجػواد فػي العصػر العءيسػي  زائػدة أءػو  ز ػد الشػ ءيايخيلد ءػف  ز ػد ءػف  ( 3)

ػػري  هػػػػٕٙٓأءػػي امػػيـ و اله المػػػيموف مصػػر سػػاة  فػػػواله   فلػػػـ  سػػاآر ف اػػي  و دخلاػػي و  يالػػه عءػػػد اهلل ءػػف السَّ
ا ة ااادءػه الواثػؽ فاجاػز فػي جػ ش فلّمي ااافضت أرم   في يـ إل  أ يـ الواثؽ  ثـّ  زاده د ير رء عة ملاي  الموصؿ

 ب.ٖٔٓ/ ٕ  هػ) ايع ـٖٕٓو ميت  ءؿ ءلوواي ساة  عظ ـ و زحؼ ُ ر ده فيعاؿ في طر آه

 .ٓٔٔ –ٜٓٔص    ٔج   شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح خيلد ءف  ز د الش ءياي :ااظر ( 4)
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أمثػػر مػػف طرءػػه هػػو المػػر ـ الػػذي  طػػرب عاػػدمي  سػػم  صػػوت طيلػػب المعػػروؼ و 
  (2)مف الوافر :(1)ف آوؿ في مدح مادي ءف أصـر  ءسميع الةاي 

 اْةمػػػػػػػػػػُة ُمْعاَػػػػػػػػػػٍؼ َ ْرجػػػػػػػػػػوه أحلػػػػػػػػػػ و 

 

ػػػػػػػػميعِ    علػػػػػػػ  أذاْ ػػػػػػػِه ِمػػػػػػػْف َاَةػػػػػػػـِ السَّ

 

و ػ  السػؤاؿ علػ  أذا ػه أجمػؿ مػف إ آػيع و   فيذايه ماشػو ة إلػ  سػميع سػؤاؿ العفػية
 الةاي .

الاػػيس ءسػػءب مرضػػه جعػػؿ هػػو المػػر ـ الػػذي ُ َعػػدل مػػف رمػػوز الجػػود فيءاعػػيده عػػف و 
  (3)مف الءس ط :ف آوؿ  َمُثر الءخؿ وحؿ لفآدهعااـ و  الجود  ءاعد

 اضػػػي ؿ الجػػػوُد ُمػػػْذ ُمػػػدَّت إل ػػػؾ َ ػػػدٌ 

 

 ِمْف َءعِض أْ دي الضَّا  واسايَسَد الَءَخػؿُ  

 

 اجػي َحيَجػٍة أَمػؿٌ لـ  ْءَؽ في َصدِر رَ 

 

 َ ػػػػػػػػػْد َذاَب ُسػػػػػػػػػْآمًي ذلػػػػػػػػػَؾ ايَمػػػػػػػػػؿُ إالَّ و  

 

مازلاػه  اشػاار أ ضػًي ءيلاواضػ  مػ  علػو مميااػه و   هذا المر ـ مػ  اْشػِاايره ءػيلمـرو 
 :(4)ف آوؿ

ـل الاَّواُضػػػػػػػػػِ  و   الػػػػػػػػػدلا ي ءُسػػػػػػػػػؤَدِدهِ َجػػػػػػػػػ

 

 َاَمػػػػػػيُد َاْااَػػػػػػزل ِمػػػػػػْف أْطَراِفاػػػػػػي َصػػػػػػلَفي 

 

مػػػف  :(5)ءػػف طػػوؽ الاةلءػػيوهػػذا المعاػػ   امػػرر فػػي شػػػعره ف آػػوؿ فػػي مػػدح ميلػػػؾ 
   (6)الميمؿ

ػػػػػػػؿٌ ُمَاَءػػػػػػػذٌِّؿ فػػػػػػػي الآػػػػػػػْوـِ و   ْهػػػػػػػَو ُمَءجَّ

 

 ْهػػػػػَو ُمَعظَّػػػػػـُ ُمَاواِضػػػػػٌ  فػػػػػي الَحػػػػػيِّ و  

 

                                                        
 .ٖٓٔالخرمي. ااظر: أءو امـي ح ياه و شعره  الءاء اي  ص هو مف  ّواد محمد ءف حم د الطلوسي في  ايله ضد ءيءؾ  ( 1)
 .ٚٓٗجي  ص شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح مادي ءف أصـر  :ااظر ( 2)
 .ٕٚ  ص ٔج  شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أحمد ءف أءي ُدواد :ااظر ( 3)
 .ٕٓٗ  ص ٔج  شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي دلؼ :ااظر ( 4)
ولػي إمػيرة دمشػؽ للماومػؿ   مػيف مػف ايشػراؼ الفرسػيف ايجػواد  أءػو ملثػـو  ميلػؾ ءػف طػوؽ ءػف عاػيب الاةلءػي ( 5)

 و ءا  ءمسيعدة الرش د ءلدة الرحءة.  العءيسي

 .ٜٚص   ٕج   شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح ميلؾ ءف طوؽ الاةلءي :ااظر ( 6)
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ميلاػػير ال ُءػػدَّ   ُ خػيؼف ػه مػػ  الحلػـ حف ظػػة وأافػة؛ ُ رجػػ  و  اضػعه حلػػ ـهػو مػػ  او و 
  (1)لاي مف شرار  ف آوؿ: مف الوافر

ـٌ  الَحفْ َظػػػػػػػػػػػػَحلػػػػػػػػػػػػ ـٌ و   ُة ِماػػػػػػػػػػػػُه خػػػػػػػػػػػػْ 

 

 أيل الاَّػػػػػػػػػػػيِر لػػػػػػػػػػػ َس لاَػػػػػػػػػػػي َشػػػػػػػػػػػرارُ و  

 

ـُ الآلػػػِب رف ػػػٌؽ ءرعّ اػػػهوهػػػو مػػػ  اواضػػػُعِه و  أٌخ فاػػػو أٌب للشػػػيب مػػػااـ و   حْلمػػػِه رحػػػ 
 ف آػػوؿ فػػي مػػدح أءػػي  طعػػف فػػي السػػفللشَّػػ ُ المء ػػر الػػذي اآػػوس ظاػػره و اءػػٌف و   للماػػؿِ 

       (3)مف الّطو ؿ :(2)سع د الثةري

ـْ أ  وِلَمْاِلِاػػػػػػػػػػـْ ءػػػػػػػػػػًي وُمْاػػػػػػػػػػَت ِلايشػػػػػػػػػػْ ا

 

 الَمْءػػػػَرة اءامػػػػي س و لػػػػِذي الاَّْآػػػػو أخػػػػًي و  

 

  الّلػػ ف مػػ  أول يئػػهفيلخشػػواة مػػ  أعدائػػه و   الّلػػ فوهػػو مػػذلؾ  جمػػ  ءػػ ف الخشػػواة و 
 :  (4)ف آوؿ

 اللَِّ ػػػػػػػيَف ِءَاْفِسػػػػػػػهِ َ َطػػػػػػػَب الُخُشػػػػػػػوَاَة و 

 

   َفَةػػػػػػَدا َجلػػػػػػْ ً  فػػػػػػي الُآلُػػػػػػوِب َلِطْ َفػػػػػػي   
اآلءػػي   ال  مسػػاا ر الاسػػب معػػروؼ الءطػػؿ مشػػاور ايصػػؿ  معػػروؼ المػػـر هػػذاو 

   (5)ف آوؿ: مف الخف ؼ  الرشد عدؿ عف طر ؽ الحؽ و 

 ّ ػػػػػػػػػػػب الالػػػػػػػػػػػْر الاَِّآػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػوالدِة الطَّ 

 

 الُمْسػػػػػػػػَاِا ِر َمْسػػػػػػػػَرن الُعػػػػػػػػُروؽِ ءػػػػػػػػِة و  

 

 ال  جػػػػػػوُز ايمػػػػػػوَر َصػػػػػػْفحًي وال ُ ػػػػػػْر 

 

 ِ ػػػػػػػػػػُؿ إاّل علػػػػػػػػػػ  َسػػػػػػػػػػواِ  الطَّر ػػػػػػػػػػؽِ  

 

 
 

  

                                                        
 .ٖٖٔص   ٔج   شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي الحس ف محمد ءف الا ثـ :ااظر ( 1)
ُ لآػب   و أءو سع د محمد ءف سع د الثةري ميف مف  ػواد محمػد ءػف حم ػد الطوسػي الطػيئي فػي مو عاػه مػ  ءيءػؾ ( 2)

 .٘ٓٔص  للءاء اي  ااظر: أءو اميـ ح ياه و شعره .ُ لآب ءيلّثةري اسءة لعمله معظـ أ يمه في الثةورو 
  .ٚٔٔص   ٕج   شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي سع د الثةري :ااظر  (3)

 .ٕٛٗ  ص ٔج  شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي سع د الثةري :ااظر ( 4)
 .ٜ٘ٗ  ص ٔج  شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي سع د الثةري :ااظر ( 5)
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علػ  المعػيلي الاػي  اػين عػف الشػر وهػو محػيفٌظ وهو الاآي الذي  ءذؿ المعروؼ و 
  (1)مف الطو ؿ ف آوؿ: ايجداد أسساي اآلءي  و 

 مػف الءػ ِض محجػوٌب عػف السػوِ  والخاػػي

 

 وال َاحُجػُب اياػػواَ  مػػف مفِّػػِه الُحْجػػبُ  

 

 ز ػػػػػػػػػػُد أذالػػػػػػػػػػهُ مصػػػػػػػػػػوف المعػػػػػػػػػػيلي ال  

 

ػػػػػػػػْلبال وال مز ػػػػػػػػٌد وال شػػػػػػػػر ٌؾ و    الصل

 

وهو العف ؼ الاآي المءاعد عف الفحشي  ف  اسري عاه إال ايخءير الزم ة  ف آوؿ: 
   (2)مف الميمؿ

 الاػػػػػػػػػػػػيَلُؼ الَفْحَشػػػػػػػػػػػػيُ  ُءْرَدْ ػػػػػػػػػػػػػِه و ال 
 

 َ ْسػػػػػػري إلْ ػػػػػػِه مػػػػػػَ  الظَّػػػػػػ ـِ المػػػػػػْيَثـُ  

 

   (3)و امرر هذا المعا " وصؼ  ممدوحه ءيلعفة ف آوؿ: مف الميمؿ

 جػػػػػػػػػػيرُة ء ِاػػػػػػػػػػهِ  عػػػػػػػػػػؼل اإلزار ااػػػػػػػػػػيؿُ 

 

    اجاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ايرفيثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   إرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَدُه و  

الػػرأي الصػػيئب  وهػػو صػػيحب المازلػػة الرف عػػة وايخػػ ؽ الفيضػػلة والعػػـز الآػػوي و 
 (4)مف الوافر :ف آوؿ

 ال ُخلُػػػػػػػػػػػػػِؽ َ فػػػػػػػػػػػػػيعِ ُسػػػػػػػػػػػػػِءآَت ءػػػػػػػػػػػػػِه و     يٍع فمػػػػي فػػػػي ايرِض ِمػػػػْف َشػػػػَرٍؼ َ فػػػػ

 

 َلَعْزُمػػػػػَؾ ِمْثػػػػػُؿ َعػػػػػْزـ السػػػػػْ ِؿ ُشػػػػػدَّتْ 

 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِّ عِ ءيلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذااِب و  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواُه  

 

تْ و  ػػػػػْ ِؼ َصػػػػػحَّ  رأُ ػػػػػَؾ مْثػػػػػُؿ رأي السَّ

 

 مُشػػػػػػػػػػػوَرُة َحػػػػػػػػػػػدِِّه ِعْاػػػػػػػػػػػَد الِمَصػػػػػػػػػػػيعِ  

 

   

 

                                                        
 .ٗٓٔ  ص ٔج  شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح  خيلد الش ءياي :ااظر ( 1)
 .ٜٙص   ٕج   شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح ميلؾ ءف طوؽ الاةلءي :ااظر ( 2)
 .ٔٚٔص   ٔج   شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح ميلؾ ءف طوؽ الاةلءي :ااظر ( 3)
 .ٛٓٗص   ٔج   شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح مادي ءف أصـر :ااظر ( 4)
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  وهو م  شجيعاه ومرمه وح يئه شد د الحػذر فػإذا واجااػه المصػيئب اةلَّػَب عل اػي
 (1)مف الطو ؿ :ف آوؿ

 وذو  آظػػػػػػػػػػػػيِت مسػػػػػػػػػػػػاِمًر َمر ُرهػػػػػػػػػػػػي

 

 اواُئْءػهإذا الخطٌب ال  يهػي أضػمحلت  

 

ـُ عل ػػػػه الػػػػرأي السػػػػد د الػػػػذي  آضػػػػي علػػػػ   وهػػػػو مػػػػ  َحػػػػَذْره الشػػػػد د حمػػػػ ـ ال ُ ػػػػْءَا
  ياَُّه مف خ ؿ اجيرءه فػي الح ػية  اظػر إل اػي اظػرة الخء ػر العػيرؼ المشم ت العظ مة

  (2)مف الطو ؿ :ف آوؿ  ءيسرارهي

امػػػػػػػيو   أ ػػػػػػػَف ِءَوْجػػػػػػػِه الَحػػػػػػػْزـِ َعْاػػػػػػػُه واا

 

 اجيرُءػػػػه ُمرائػػػػي ايمػػػػور المشػػػػم تِ  

 

وهػػػو ءمػػػي ُعػػػِرَؼ مػػػف شػػػجيعاه ومرمػػػه وحػػػذره وحمماػػػه وحزمػػػِه هيءػػػه مػػػؿ صػػػيحب 
  (3)مف الطو ؿ :ف آوؿ  إرهيٍب ءل ؿٍ 

 ف ػػي أ لاػػي السَّػػيري إْسػػِر و ػػر ُمحػػيِذرٍ 

 

 جاػػػػػيف ظػػػػػ ـٍ أو َردن أاػػػػػت هيئُءػػػػػهْ  

 

 فآػػػػػد ءػػػػػثَّ عءػػػػػد اهلل خػػػػػوَؼ اااآيِمػػػػػهِ 

 

 علػػػ  الل ػػػؿ حاػػػ  مػػػي اػػػدبل عآيرُءػػػهْ  

 

ف ميف  يئدًا  آود الج وش وُ ميرس الآايؿ و  وهو   ُ ِعدل الخطط الحرء ة في الحربواا
ٌر ءيحواؿ الايسفاو في السلـ ُمَاِفمٌِّر و  وَ راُه فػي مآيمػه    ْسَاْفَظَ  الُءْخَؿ ِمْف َوْ ِرهِ   ُمَاَءصِّ

 مف الطو ؿ  :(4)ف آوؿ  أْ َء أْفَظ  و 

 َفَعيَفػػػػهُ رأن الءخػػػػَؿ ِمػػػػْف ُمػػػػؿٍّ َفِظْ عػػػػًي 

 

 أْفَظػػػػػػػػػ ُ علػػػػػػػػػ  أاَّػػػػػػػػػُه ِمْاػػػػػػػػػُه أَمػػػػػػػػػرَّ و  

 

 

                                                        
 ٕ٘ٔص   ٔج شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي العءيس ءف عءداهلل ءف طيهر    :ااظر ( 1)

 افسه. ( 2)

 ٕٙٔص   ٔج شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي العءيس ءف عءداهلل ءف طيهر    :ااظر ( 3)

 .ٔٓٗػ ص ٔج  شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي سع د الثةري :ااظر ( 4)
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ػػػدة ذو ِشػػػّدٍة    ُػػػورٌ وهػػػو فػػػي مػػػواطف الحلػػػـ واياػػػية والرفػػػؽ ماػػػٌؿ و  وفػػػي مػػػواطف الشِّ
ـٌ ءايو   ُعْاؼٍ و  ذا ودا للحرب فاو سيئٌس لاي عيِل  مف الميمؿ  :(1)ف آوؿ  اا

ػػػػػذاِة إذا وػػػػػدا  َمْاػػػػُؿ اياػػػػػيِة فاػػػػ  الشَّ

 

(2)الِةْطِر فػػػػػي للحػػػػػرِب مػػػػػيَف الَآْشػػػػػَعـَ  
 

 

الج لػة ماضػءٍة وهو الءطؿ في مواطف الحلـ فاو عِظْ ـ الِحلـ َفحلمػُه فػي الِعَظػـِ و 
َجّماػي واطف المؤااسة فاو حلػو ايخػ ؽ و في مو   لثآلت الؾ الاْضءة لو وازات جءؿ أجي

  طػػػيبُشػػػَف مػػػف أخػػػ ؽ الزمػػػيف لَظػػػُرَؼ وحػػػ  و خَ اخالطػػػت أخ  ُػػػُه ءمػػػؿ مػػػي َولُػػػَظ و لػػػو 
 مف الميمؿ :(3)ف آوؿ

 لػػػَؾ هْضػػػَءُة الِحلػػػـِ الاػػػي لػػػو وازَاػػػتْ 

 

 مػػػػػػػػػػػيف َخف فػػػػػػػػػػػيلػػػػػػػػػػػْت و إذًا ثآُ  أجػػػػػػػػػػػي 

 

ػػػػػ ـِ الاػػػػػي لػػػػػو ميزَجػػػػػتْ   وحػػػػػ وُة الشِّ

 

مػػػػػػيِف الَفػػػػػػْدـِ َعػػػػػػيَد َظِرْ فػػػػػػي   ُخلُػػػػػػُؽ الزَّ

 

  أصػػػء  محءوءػػػػًي مػػػف الّاػػػػيس ُمَفػػػػدَّنً   حػػػػ وة ايخػػػػ ؽ وهػػػو ءمػػػػي اّاصػػػؼ ءػػػػه مػػػف
 مف الءس ط    :(4)ف آوؿ

 إلخ ِص مػػف َمػػَرةٍ مػـ  ػػْد َدعػت لػػَؾ ءػي

 

 َفػػػػػػدَّاَؾ ءيآلءػػػػػػي  مػػػػػػف َرُجػػػػػػؿِ فػػػػػػ اـْ و  

 

 أْهلُػػػػػػػػوُه إل ػػػػػػػػَؾ َفَآػػػػػػػػدْ إْف َحػػػػػػػػّف َاْجػػػػػػػػٌد و 

 

 َمػػرْرَت فْ ػػِه ُمػػُروَر الَعػػيِرَض الَاِطػػؿِ  

 

 مف الطو ؿ :(5)ف آوؿ  وأخ رًا هو المثيؿ للمـر والشجيعة

َؿ حاػػػػػػ  لػػػػػػـ  جػػػػػػْد مػػػػػػف    ا لُػػػػػػهْ َفَاػػػػػػوَّ

 

 وحػػػيرَب حاػػػ  لػػػـ  جػػػد مػػػف ُ حيرُءػػػهْ  

 

 

                                                        
 .ٜٕٗص   ٔج   شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي سع د الثةري :ااظر ( 1)
 الةطر في: الس د العظ ـ ( 2)

 .ٖٔٗص   ٔج   شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي سع د الثةري :ااظر ( 3)
 .ٙٗ ص ٕج  شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي سع د الثةري :ااظر ( 4)
 .ٕ٘ٔص   ٔج شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح أءي العءيس ءف عءداهلل ءف طيهر    :ااظر ( 5)
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 مف الطو ؿ :(1)ف آوؿ  والمثيؿ والآدوة لمؿ صفة مف ِصفيت المميؿ

 أرن الاَّػػيس ِمْااػػيَج الاَّػػَدن ءعػػدمي َعفػػتْ 

 

 ماػػػػػي  ُعػػػػػُه الُمْثلػػػػػ  ومّحػػػػػت لواِجُءػػػػػهْ  

 

 ففػػػػػػي ُمػػػػػػؿِّ اْجػػػػػػٍد فػػػػػػي الػػػػػػء د ووػػػػػػيِئر

 

 مواهءػػػػُه لْ َسػػػػْت ماػػػػه وهػػػػي مواِهُءػػػػه 

 

مث ػػرًا مػػف الخػػ ؿ ُ  حػػظ أف م ػػداف الءطولػػة لػػدن ايم ػػر الػػولي ماسػػ  فآػػد جمػػ  و 
أّف هػػذا ال إال   ءيلملػػؾ إلػػ  أسػػم  المرااػػب حاػػ  إاػػه لُ لآػػبالخصػػيؿ الاػػي ارافعػػت ءػػه و 

ف ميات مءرن في فلؾ و   .مح ط الءطولة المل ة للخل فة افي أاه  مثؿ حلآة واا

 ) صورة البطل في الحرب(: ًا قائد /البطل3

فػإذا   صػفيت الممػدوح ف معيا ه و  د "ميف أءو اميـ ُ راعي في مدائحه الم  مة ءو 
 .(2)هز مة العدوًا اساخدـ لةة الس وؼ والرميح والدِّمي  والاصر و مدح  يئد

 مف الؾ الصور الءطول ة للآيئد مي  لي: و 

 اماػػػ  ءرءيطػػػة الجػػػيش  رسػػػـ أءػػػو امػػػيـ صػػػورة لءطولػػػة ممدوحػػػه ءياَّػػػه الآيئػػػد الػػػذي 
مود و     (4)مف الطو ؿ :(3)ف آوؿ في مدح د اير ءف عءد اهلل  الشَّجيعةوالصل

 يُس َجْمػػرًا َلػػَدن الػػَوَو إذا مياػػت ايافػػ

 

 ْهػػَي َفضػػيِفُض وَضػػيَ ْت ِث ػػيُب الَآػػوـِ و  

 

حجػػب الاآػػ  ع ػػوف إذا اشػػادت الحػػرب و   حزمػػهوهػػذا الءطػػؿ مػػف ِشػػدة شػػجيعاه و 
ف مياػػت   ُ ءػػيدر الػػدلخوؿ ف ػػهفإاػػه  سػػمو لػػذلؾ الّاآػػ  و   اي ػػراف فلػػـ  ػػَر ءعضػػاـ ءعضػػيً  واا

    (5)ف آوؿ: مف الطو ؿ  ميماة ءه الما ة

                                                        
 افسه. ( 1)

 .ٙٚدار مصر للطءيعة  الفجيلة  ص  اورة الشم ف  رسيلة عف أءي اميـ الشيعر الفايف :ااظر ( 2)
د المػػيموف ُجِعػػؿ علػػ  العسػػمر ءعػػد عػػزؿ الحسػػف ءػػف سػػاؿ ( 3)   اء اػػيءال  أءػػو امػػيـ ح ياػػه و شػػعره :ااظػػر .مػػف  ُػػوَّ

 .ٜٚص
   في مدح د اير ءف عءد اهلل.ٖٚٛص   ٔج شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    :ااظر ( 4)

 اهلل.  في مدح د اير ءف عءد ٖٚٛص   ٔج ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    ( 5)
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 إَذا َ ػػػػػَءَض الاَّْآػػػػػُ  الُع ػػػػػوَف َسػػػػػمي َلػػػػػهُ 

 

 ُهمػػػيـٌ علػػػ  َجْمػػػِر الَحِف ظػػػِة َ ػػػيِءُض  

 

 َاْسػػَاْ ِآُظ الَحػػْرُب ءيْسػػِمهفياػػَت الػػذي 

 

 إَذا َجػػيَض َعػػْف َحػػدِّ ايِسػػاَِّة َجػػيئُض  

 

ي  ءث ءه في افوس أعدائه ءآوة الصوت الذ وهذا الآيئد في وسط المعرمة  اصؼُ 
رعة فػػي المشػػي فػػي المػػرِّ اللسػو    ػػوة ال ػػد الاػي  فػػؿ ءاػػي رؤوس ايعػػدا الخػوؼ والالػػ   و 

 مف الطو ؿ  :(1)ف آوؿ  الفرِّ و 

 شػػػػػػػػػي َفُ ْسػػػػػػػػػِرُع   م آُػػػػػػػػػوُؿ َفُ ْسػػػػػػػػػِمُ  و 

 

  ضػػػػػػرُب فػػػػػػي ذات اإللػػػػػػِه فُ وِجػػػػػػ ُ و  

 

مػػيح والسػػ وؼ و  اظاػػر شػػجيعاه فػػيو  وات فاػػو  ػػوي اخػػا ط ايصػػأثاػػي  اشػػيءؾ الرِّ
  الااػػػي فػػػي الحػػػرب فػػػي حػػػ ف اػػػذهؿ ايءطػػػيؿ مػػػف ِشػػػّدة الفػػػزعءػػػيرز الصػػػوت ءػػػييمر و 

 مف الخف ؼ   :(2)ف آوؿ

ػػػوِت سػػػيعَة   ػالاَّْاػػػايمػػػِر و ذاِهػػػب الصَّ
 

َـّ َهػػػػػػػػػْدُر الَفِا ػػػػػػػػػؽِ   (3)ي ِإذا  ػػػػػػػػػؿَّ ثَػػػػػػػػػ
 

 

فػػي ءاةػية  ظاػػُر ذلػؾ فػي ِمْشػَ اِه و هػذا الءطػؿ مػف شػدِة حزمػػه فػي الوصػوؿ إلػ  مُ و 
 مف الميمؿ  :(4)ف آوؿ  س ره للعدو

 َفآَّ  أو َسػػػرنمشػػ   مشػػي الػػدِّ  فػػإذا

 

 َصػػَؿ السلػػرن أو َسػػيَر َسػػيَر وِجْ فػػيو  

 

فةزوااػػػػه ءػػػػوار    خالػػػػؼ فػػػػي وزوااػػػػه عػػػػف و ػػػػره مػػػػف الآُػػػػّوادهػػػػو الءطػػػػؿ الػػػػذي و 
 مف الميمؿ   :(5)ف آوؿ  ووزوات و ره مسيئر الةزو  اسائصيؿو 

 يف َمِمْثِلػػػػػػػهِ َعِلُمػػػػػػػوا ءػػػػػػػيفَّ الَةػػػػػػػْزَو َمػػػػػػػ

 

 أفَّ الَةػػػػػػػػػػْزَو ِمْاػػػػػػػػػػَؾ َءػػػػػػػػػػَوارَوػػػػػػػػػػْزوًا و  

 

                                                        
 ٓٓٗص   ٔج     ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د محمد ءف  وسؼ الثةري ( 1)

 ٘٘ٗص   ٔج     ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د محمد ءف  وسؼ الثةري ( 2)

 الرئ س :الػَفػِا ػؽِ  ( 3)

 .ٕٛٗص   ٔج     سع د محمد ءف  وسؼ الثةري ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي ( 4)
 .ٕٖٓص   ٔج     ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د محمد ءف  وسؼ الثةري ( 5)
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لػػو هػذا الءطػؿ ذو ُصػػورة ُمفِزعػة يعدائػه لاػػوؿ ماظػره وضػخيمة ه ملػػه حاػ  إاػه و 
 مف الءس ط   :(1)مي ل ـ في ذلؾ  ف آوؿايسد لظاه أسدًا رعءًي وه ءة و  عي اه

 ْلػػَؽ أْرَءػػُط جيشػػًي ماػػؾ  ػػوـَ اػػرنال خَ 

 

ُؤدُ   (2)أءػػي سػػع ٍد ولػػػـ  ػػءطش ِءػػَؾ الػػػزل
 

 

ػػػػي و َّػػػػْد ِعْشػػػػَت َ ْومػػػػًي َءْعػػػػَد ُرْؤَ اػػػػهِ   أمَّ

 

 الاَُّجػػػػدُ  َؾ أاػػػػَت الفػػػػيرُس فػػػػيَفخْر فإاَّػػػػ 

 

ـُ رؤَ اُػػػػهُ عػػػػي َف  لػػػػو  ايسػػػػٌد الضػػػػروي

 

 مػػػػي لػػػػ ـ إْف ظػػػػفَّ ُرعءػػػػًي أاَّػػػػُه ايسػػػػدُ  

 

الاػيجي مػف فامػه هػو الفػيرس و   فم  ية ذلؾ الآيئد ورؤ اه مف لػة ءآاػؿ أعدائػه فزعػيً 
ءػه فاػو  شػءه ايسػد  أ آػف أف الّشػجيعة الحػؽ مالءسػةفلو ال يه أسد حآ آة لايءػه و   الحؽ

 مف الطو ؿ  :(3)ف آوؿ  المـرافوؽ عل ه ءيلسميحة و  داـ ولماه اإلفي الشجيعة والآوة و 

 لةػػيِب ءيسػػًي وَاْجػػَدةً هػػَو اللَّْ ػػُث لْ ػػُث ا

 

ْف مػػػػيف أْحَ ػػػػي ِمْاػػػػه َوْجاػػػػًي و    أْمَرَمػػػػيواا

 

سػػؿ ال و عاػػد هجومػػه علػػ  خصػػمه ذو إ ػػداـ و ػػوة خير ػػة فػػ   اػػردد و وهػػ اثا ػػه الرل
عػػػيدة ايءطػػػيؿ فاػػػو  ملػػػؾ عءػػػيرات االسػػػاعطيؼ ءػػػيلرجوع عّمػػػي أراد  فاػػػذه ل سػػػت مػػػف و 

 مف الطو ؿ    :(4)ف آوؿ  مآوميت الءطولة الاي ُاحآؽ له الوصوؿ إل  هدفه

 وػػػػدا خيئفػػػػًي  سػػػػااجُد الُمْاػػػػَب ُمػػػػْذِعايً 

 

 عل ػػػػػؾ فػػػػػ  ُرْسػػػػػٌؿ ثااػػػػػؾ وال ُمْاػػػػػبُ  

 

ـُ َ ومػػػًي ِءعػػػيِمٍس  ػػػْروي  َصػػرْ َمَاُه إْف أفَّ أو ءْصػػَءَص الَمْلػػبُ     ومػػػي ايسػػػُد الضِّ

 

   

 

 

                                                        
 .ٕٔٗ صٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د محمد ءف  وسؼ الثةري ( 1)
ُؤُد  ( 2)  الفزع :الػػػزل

 .ٕٕٔ  ص ٕجااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د   ( 3)
 .ٛٓٔ  ص ٔجااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي  في مدح خيلد ءف  ز د الش ءياي   ( 4)
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 مف الءس ط  :(1)الآوة في الآايؿ  ف آوؿوهو الءطؿ الذي  اصؼ ءيلسرعة و 

 أوشػػػػػْ َت ءيرَ ػػػػػػَة ايومػػػػػػيِد أرؤَسػػػػػػُاـْ 

 

 َضػْرءًي ِطَلْخفػػًي ُ َاسِّػي الجػػيِاَؼ الَجَاَفػػي 

 

 َءػػػْرٌؽ إذا َءػػػْرُؽ َوْ ػػػٍث ءػػػيَت ُمْخَاِطفػػػيً 

 

 ِللطَّػػػػْرؼ أْصػػػػَءَ  لاعاػػػػيِؽ ُمْخَاِطَفػػػػي 

 

  اّاَصػؼ ءاػي ج ُشػهُ   الآّوة الاي اّاَصَؼ ءاي الآيئػد فػي أثاػي  المعرمػةوهذه السرعة و 
 مف الءس ط   :(2)ف آوؿ  فيْضَح  سرَ   الحسـ للمعرمة

ـُ َجػػػػْ ٌش َ ْءػػػػَؿ َمْءِعػػػػِثِاـْ   لػػػػْو َمػػػػيف َ ْآػػػػَد

 

 َلمػػػيَف َجْ ُشػػػَؾ َ ْءػػػَؿ الءْعػػػِث َ ػػػد َ ػػػِدَمي 

 

 ءػػؿ م  ػيااـ فػإذا شػيهدوا را ياػػه فلآػد أصػء  ءاػذه المآومػػيت ءطػً  مرعءػًي يعدائػه 
 مف الطو ؿ :(3)فّروا  ءؿ ُم  ياه  ف آوؿ

ـٌ َشػػػػػػػػػػػػر ميٌّ  سػػػػػػػػػػػػ ُر أميَمػػػػػػػػػػػػُه    أَشػػػػػػػػػػػػ

 

 َمِسػػػػػ َرَة َشػػػػػْار فػػػػػي َمايئِءػػػػػِه الرلْعػػػػػبُ  

 

ػػػػػػػػػي َرأن ُاوف ػػػػػػػػػُؿ راَ يِاػػػػػػػػػؾ الاػػػػػػػػػي  ولمَّ

 

ػػػْلبُ    إذا مػػػي اااءَّػػػْت ال ُ آيوُماػػػي الصل

 

 مف الءس ط  :(4)و وله

 ُ لُػػػػوُب ُأاػػػػيٍس فػػػػي ُصػػػػُدوِرهـُ َمَشػػػػْت 

 

ـْ  ُػػػػػُدَمي  ػػػػػي اَػػػػػراَ ْوَؾ َاْمشػػػػػي َاحػػػػػَوُه  لمَّ

 

ُم  ػػيااـ لػػه لمػػي  اػػولاـ مػػف  واػػه و ػػوة ج شػػه   ر حػػ ف ءػػيدر ايءطػػيؿ إلػػ  الفػػراو 
 مف الءس ط  :(5)ف آوؿ

ـَ الخطِّػػػػػػػيل مْاِطَآػػػػػػػهُ َولَّػػػػػػػ   و    ػػػػػػػد ألجػػػػػػػ

 

 ِءَسػػػْمَاٍة َاْحااػػػي ايْحشػػػيُ  فػػػي صػػػَخبِ  

 

دن ومضػػ أْحػػَذن   َ َراء اػػه صػػرؼ الػػرَّ

 

  ْحاَػػػػػثل أْاجػػػػػ  مطي ػػػػػيُه مػػػػػف الاػػػػػربِ  

 

                                                        
 .ٕٗٗ  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي ُدَلؼ ( 1)
   في مدح إسحيؽ ءف إءراه ـٖٛ   صٕجااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي     ( 2)

 .ٚٓٔص ٔج ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   في مدح خيلد ءف  ز د الش ءياي ( 3)
 .  في مدح إسحيؽ ءف إءراه ـٖٛ  ص ٕجااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي     ( 4)
 .٘ٗ  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح المعاصـ ( 5)
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 مػػػػػػػػػػػػػػػَومًِّ  ِءَ َفػػػػػػػػػػػػػػػيِع ايرض ُ ْشػػػػػػػػػػػػػػػِرُفهُ 

 

 ِمْف ِخّفِة الَخْوِؼ ال مػف ِخفَّػِة الَطػربِ  

 

 مف الميمؿ  :(1)ف آوؿ  وهذا المعا   امرر في وصؼ الءطؿ في شعر أءي اميـ

ػػػػػػػػػػي َلآُػػػػػػػػػػوَؾ َاَواَملُػػػػػػػػػػوَؾ و   أْعػػػػػػػػػػَذُروا  لمَّ

 

ـُ اإلْعػػػػػػػػػػػَذارُ   ـْ َ ػػػػػػػػػػػْاَفْعُا  هرءػػػػػػػػػػػًي  فلػػػػػػػػػػػ

 

حصػػٌف  وهػػذا الءطػػؿ ءفضػػؿ شػػجيعاه و واػػه اشػػر ايمػػف فػػي الثةػػور؛ يف رميحػػه
 مف الطو ؿ :(2)يهؿ الثةور  ف آوؿ

 أ ػػػوُؿ يهػػػؿ الثةػػػر  ػػػْد ُرئػػػَب الثَّػػػين

 

ػػػػػػْعبُ وأسػػػػػػءةِت الاَّعمػػػػػػيُ  و   ـَ الشَّ  الاػػػػػػي

 

  ُمَسػػػعِّرًا للحػػػرب  سػػػاءآاي  ءػػػؿ أواااػػػياا دامػػػه و َظػػػّؿ هػػػذا الءطػػػؿ لفػػػرط شػػػجيعاه و 
 مف الميمؿ :(3)ف آوؿ

 حيئػػػػػػػػػػػٍؿ لّآْحااػػػػػػػػػػػي َلػػػػػػػػػػػُربَّ َحػػػػػػػػػػػْربٍ وَ 

 

 ااْجااػػػػػػي مػػػػػػف َ ْءػػػػػػُؿ حػػػػػػ َف المولػػػػػػدِ و  

 

الحيئؿ مف صفيت الاي ة الاي ال ااال فميف الآيئػد فحلاػي الػذي أااجاػي دوف سػيئر و 
 الآواد.

أثػػر المعػػيرؾ فػػ  امػػيد اػػراه إال و  رسػػًي للحػػروبمػػي داـ الءطػػؿ الُشػػجيع ُمَسػػعِّرًا ومميو 
َد عل  الةلظة و ظيهٌر عل ه حا  إ مػف  :(4)العءوس فػ  امػيد اػراه ُمْءَاِسػميً ف مح يه  د اعوَّ

 الءس ط   

مػػػػػيِح فمػػػػػي  َءػػػػػيدي الُمح َّػػػػػي يطػػػػػراِؼ الرِّ

 

 ُ ػػػػػَرن ِءة ػػػػػر الػػػػػدَّـِ المعءػػػػػوِط ُمْلَاِثمػػػػػي 

 

 ُ ْضػحي علػػ  المْجػِد َميُمواػػًي إذا اْشػػَاجرتْ 

 

 علػػػػػ  ايرواِح ُماََّاَمػػػػػيُسػػػػػْمُر الَآَاػػػػػي و  

 

  ػػػػػػػػْد َ لََّصػػػػػػػػت َشػػػػػػػػفايُه ِمػػػػػػػػْف حِف َظِاػػػػػػػػهِ 

 

 فِخ ػػػػَؿ ِمػػػػْف ِشػػػػدَِّة الاَّْعِءػػػػ ِس ُمْءَاِسػػػػَمي 

 

                                                        
 .ٜٖٔ  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةري ( 1)
 .ٚٓٔ  ٔجااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح خيلد ءف  ز د الش ءياي  ( 2)
 .ٖٕٓ  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةري ( 3)
   في مدح إسحيؽ ءف إءراه ـٕٛ  ص ٕجااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي     ( 4)
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َاِجػْدُه ُمَاَآلِّػدًا  اراُه طيِرحػًي لِسػ ِحِه إال و فاو اءف الحرب اْشُاِار ِءُم زماه للحرب ف 
 مف الطو ؿ :(1)َلهُ 

 أْءطيَلػػػػػُه ُمػػػػػؿَّ َ ػػػػػْواسٍ َعُءػػػػػوٍس مسػػػػػي 

 

 هػػػػو أْفػػػػَرُع أْاػػػػػَزعُ ُ ػػػػَرن المػػػػْرُ  ِمْاػػػػُه و  

 

عااـ فػ   آػدروف  لمّاُه ُمْمَاِا ٌ و   وهو مف فرط  واه وشجيعاه ماممٌف مف أعدائهِ   
 مف الخف ؼ :(2)ف آوؿ  علو مازلاهعل ه لشجيعاه و 

 ءع ػػػػػػػػػػػداً   ػػػػػػػػػػػد َرأْوُه وهػػػػػػػػػػػو الآرْ ػػػػػػػػػػػبٌ 

 

   وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الءع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد  ر ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوَرأْوهُ  

 

راءػًي مػف العػدو ال  اولػه عػددهـ ه ءاه أمثر الفرسػيف ا اوهو مف فرط  واه وُجرأاه و 
 مف الطو ؿ  :(3)عا دهـو 

 ْرَعػػػػػػْ ِف ُمْآػػػػػػِءً   أشػػػػػػدل ازدالفػػػػػػي ءػػػػػػ َف دِ 

 

 أحَسػػػػُف َوْجاػػػػًي ءػػػػ َف ُءػػػػْرَدْ ِف ُمْحِرمػػػػيو  

 

روحػػه هػػو ذلػػؾ الءطػػؿ الخػػيرؽ للعػػيدة الػػذي ُ شػػرؼ علػػ  الجءػػير الممااػػ  ف سػػلءُه و 
ذهيءايشيرٌؾ للماي ي في إا ؼ الافوس و فميّاه مُ   :(4)حا  أّف الماي ػي جير ػٌة علػ  حممػه  اا

 مف الطو ؿ

 ُمِطػػػػػػؿٌّ علػػػػػػ  اآلجػػػػػػيِؿ حاػػػػػػ  ميّاػػػػػػهُ 

 

 لصػػرِؼ الماي ػػي فػػي الافػػوِس ُمشػػيرؾُ  

 

ـُ َمػػػػػػْف هػػػػػَو آخػػػػػػذٌ َفمػػػػػي َااُػػػػػػرُؾ   اي ػػػػػي

 

ـُ مػػػػػػػف هػػػػػػػو اػػػػػػػيِرؾُ و    ال ايُخػػػػػػػُذ اي ػػػػػػػي

 

   

                                                        
 .ٖٓٗ  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةري ( 1)
 .ٜ٘  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةري ( 2)
 .ٕٕٔ  ص ٕج  مدح أءي سع د الثةريااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   ( 3)
 .ٛٙٗ  ص  ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةري ( 4)
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في اصو ر الشيعر   اصؼ ءشدة فامِه ءعدوه والامث ؿ ءه  و اض  ذلؾوهذا الآيئد 
لعػؿ هػذه الصػورة   حيملة معاي الرؤوس وايعضي  والجثث )و جر يف الدِّميلمثرة الآال  و 
 (2)مف الميمؿ :(1)ف آوؿ في مدح ايفش ف  بو ر عرءيمراءطة ءآيئد 

 ةً مياػػػػػْت ِمػػػػػْف الػػػػػدَّـِ َ ءػػػػػَؿ ذاؾ َمَفػػػػػيزَ 
 

 هػػػػػػي ِمْاػػػػػػُه َمِعػػػػػػْ فُ فيمَسػػػػػػت و ْورًا َوػػػػػػ 

 

ػػػػػػػػػػػُلوع َسػػػػػػػػػػػف فُ إالَّ الَجَاػػػػػػػػػػػيِجَف و      َءْحػػػػػرًا مػػػػػف الا جػػػػػيِ  َ ْافُػػػػػو مػػػػػي َلػػػػػهُ   الضل

 

الآيئد هو الءطؿ الصفوح الذي  عفو عف المس ئ ف إذا لـ  مف في عفوه مي َ ْاُآص و 
 مف الطو ؿ :(3)َحْزمه في س ر المعرمة  ف آوؿ

ـْ َ ػػػْثِلـِ  ػػػفُ  َحْزَمػػػُه َصػػػُفوُح إذا لػػػ  ُذو اُػػػػػػػْدَراٍا ءيلَفيِاػػػػػػػِؾ الِخػػػػػػػْرِؽ فيِاػػػػػػػؾُ و     الصَّ

 

الَّاحمػػػؿ لصػػػءر و  ّاِصػػػؼ ءػػػه مػػػف ا هػػػو الءطػػػؿ الػػػذي وصػػػؿ إلػػػ  المجػػػد لمػػػيمػػػذلؾ 
 مف الطو ؿ :(4)ف آوؿ  لامور العظ مة

ـَ َحْمػػػػػػػػػَؿ الفيِدحػػػػػػػػػيِت و  ػػػػػػػػ  َ لَّمػػػػػػػػػيَاَجشَّ

 

ػػػػمي         ُأِ ْ َمػػػػْت ُصػػػػُدور الَمْجػػػػد إالَّ َاَجشَّ

   

                                                        
جػي  ذمػر ايفشػ ف أوؿ   ايفشػ ف لآػب أمػرا  أشروسػاة  ءػؿ إسػ مايهػػب  و ٕٕٙ - ٓٓٓهو ح در ءػف مػيوس ) ( 1)

إلػػ  ءر ػػة لاوط ػػد   الخل فػػة و وال ػػه علػػ  مصػػر أخػػو  عاػػدمي وّجاػػُه المعاصػػـ  مػػّرة فػػي عاػػد الخل فػػة المػػيموف
ي  اػػول  المعاصػػـ و عاػػدم  هػػػٕٙٔايمػػور ف اػػي ف و لآمػػ   ثػػورة  ػػيـ ءاػػي الآػػءط و العػػرب فػػي دلاػػي الا ػػؿ سػػاة 

هػػػػب َعػػ ََّف ايفشػػ ف  يئػػدًا للآػػوات الاػػي ءعػػث ءاػػي للآضػػي  علػػ  ثػػورة ءيءػػؾ الخرمػػي فػػي ٕٕٚ -  ٕٛٔالخ فػػة ) 
  اساطيع ايفش ف الآضي  علػ  الػؾ الثػورةو   -أ ضت مضج  الخ فة ُزهي  عشر ف عيمًي والاي   -  أذرء جيف

و مػذلؾ مػيف لافشػ ف دور رئػ س فػي حملػػة   وميفػيه المعاصػـ علػ  اجيحػه ءػوالة السػاد و أرم ا ػة  و أذرء جػيف
ـّ صػلءهٖٕٕة المعاصـ المشاورة عل  عملور ّ  ااظػر: ٓهػػ ٕٕٙ ءعػد اماشػيؼ خ يااػه سػاة  هػػ   الػه المعاصػـ ثػ

 الحضيرة العرء ة.  المجلد الثياي  www.arab-ency.comالموسوعة العرء ة عل  شءمة اإلاار ات    

 .ٓٙٔ  ص ٕج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح  ايفش ف ( 2)
 .ٛٙٗ  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةري ( 3)
 .ٕٕٔ  صٕج  شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةريااظر:  ( 4)
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ف ُعِرَؼ ءيلشَّجيعة و الءطؿ و هذا و    الفاؾ إال أّاه ال  امػث العاػود ياػه لػ س وػيدراً اا
 مف الميمؿ :(1)ف آوؿ  الدا ئة وال  اشةؿ ءييمور  وهو اآيٌّ مآِءٌؿ عل  شياه

ءْاػػػػػػػػػُه َاْةِلػػػػػػػػػُب اْءَاػػػػػػػػػُة َواِئػػػػػػػػػ  ؿٍ َ ػػػػػػػػػْد َجرَّ
 

 ال َامَّيثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال خػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِارًا ُوػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدرًا و  

 

ػػػء مِة   ضػػػايلػػػْ َس عػػػْف أْعراِمْثػػػُؿ السَّ

 

يثػػػػػػػػػػػػػػػي ءيلة ػػػػػػػػػػػػػػػِب ال َاُدسػػػػػػػػػػػػػػػًي و        ال َءحَّ

ػدر فػي ايو ػيت الءطؿ الذي  ػد عَرماػه الحػروب و وهو  عرماػي فيضػح  واسػ  الصَّ
 مف الخف ؼ  :(2)ف آوؿ  الصعءة

وْ  ػػلوِع فػػي سػػيعِة الػػرَّ  وْ ػُر َضػػْاِؾ الضل

 

 ال َضػػػػػػػػػػػػ ٌِّؽ َوػػػػػػػػػػػػداَة الَمِضػػػػػػػػػػػػْ ؽِ ِع و  

 

دِر فيو  الفصؿ في ايو يت أثاي  المعرمة جعلاه صيحب الرأي السد د و  سعة الصَّ
 مف الوافر :(3)ف آوؿ  الصعءة

ػػػػػْ ِؼ َصػػػػػحّ و   تْ رأُ ػػػػػَؾ ِمْثػػػػػُؿ رأي السَّ
 

 ِعْاػػػػػػػػػػػَد الِمَصػػػػػػػػػػػيعِ  َمشػػػػػػػػػػػْوَرُة َحػػػػػػػػػػػدِّهِ  

 

الػػرأي العآػػؿ ُ عطػػي عر الطػػيئي فآيئػػده ثيءػػت الجاػػيف و هػػذا المعاػػ   امػػرر فػػي شػػو 
هػو مػف الشلػجعيف الَّػذ ف ُ َسػعِّروف از ِ ف اي الآلػوب والعآػوؿ و لاي في ايو يت ا الصيئب
 مف الوافر :(4)ف آوؿ  الحرب

 إذا مػػي الضػػرُب َحػػشَّ الَحػػْرَب أءػػدن

 

 أوػػػػػرَّ الػػػػػرَّْأي فػػػػػي الخطػػػػػِب الَءاػػػػػ ـِ  

 

 اَُثفَّػػػػػػػ  الَحػػػػػػػْرُب ِمْاػػػػػػػُه حػػػػػػػ َف َاْةلػػػػػػػي  

 

 َمَراجُلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ءشػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ طيٍف َرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـِ  

 

 

                                                        
 .ٓٚٔ  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح ميلؾ ءف طوؽ ( 1)
 .٘٘ٗ  ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةري ( 2)
 ٛٓٗ  ص ٔج  ـرااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح مادي ءف أص ( 3)

 ٛٚ  ص ٕج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح  ءاي عءد المر ـ الطيئ  ف ( 4)
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ف ميف ماواضعًي هلل فاػو ذو شػدة وِحػدَّة علػ  المشػرم ف فطػيو اـ وجءػيرهـ   وهو واا
 مف الميمؿ :(1)ف آوؿ   خض  ذؿ له و 

  ِآػػػػػػػػٌظ  خػػػػػػػػيُؼ المشػػػػػػػػرموف َشػػػػػػػػذاَاهُ 

 

 ُماواِضػػػػػػػػػػػػٌ   عاػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػٌه الجءػػػػػػػػػػػػيرُ  

 

جػػ ؿ فػي افوسػػاـ لػه مػػف ه ءػة و  الشَّػجيعة لمػػيالصػػءَر و  لءطػؿ الملاػػـ لآُػوَّادههػو او  اا
مػػػف  :(2)ف آػػوؿ  الشػػرؼُخطػػػيه فػػي م ػػداف العػػز و و ارسػػموف فاػػو ِمثػػيٌؿ لاػػـ  آاػػدوف ءػػه 

 الطو ؿ

 َمَثْلػػػػػَت لػػػػػه َاْحػػػػػَت الظَّػػػػػ ـِ ِءُصػػػػػْوَرةٍ 

 

 علػػػػػػ  الُءعػػػػػػِد أْ َااػػػػػػُه الح ػػػػػػيَ  َفصػػػػػػمَّمي 

 

ػػػػػػػي أ َـّ أْف َ ْعػػَرْوِريَ وَ     ْف رأن أْمػػػػػػػَر َرءِّػػػػػػػِه َمُ وُسػػػػػػػَؼ لمَّ  الػػذَّْاَب أْحَجمػػي (3)َ ػػْد َهػػ

 أْحَجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

ػػػػػػي أف أَوػػػػػػيَدَر وَ   ءْعػػػػػػَدهيَ ػػػػػػد َ ػػػػػػيَؿ إمَّ

 

ّمػػػػػػػػػي أْف ُأوػػػػػػػػػيَدَر أْعُظمػػػػػػػػػيَعِظْ مػػػػػػػػػًي و    اا

 

سػاحثاـ فاو  ءدو لج شه في صورة مثل  احت ظلمػيت الاآػ  اجعلػه اموذجػًي لاػـ  
الشرؼ فمياه لاـ مءرهيف اهلل ل وسؼ  ثا اـ عل  اإل داـ فإمي الاصر والعزة أو الشايدة و 

 شر فًي.عيش عز زًا الف ممي ااثا   وسؼ عف الخط ئة و عف الخذ

فػ   ػرمف إلػ    فاػو دائػـ الطمػوح  للمجد الػذي ُشػِةؿ فػي طلءػه وهذا الءطؿ محبٌ 
مػف  :(4)ف آػوؿ  وهػذا المعاػ   امػرر فػي شػعر الطػيئيبوالُحزِف ءػيلءؤس )  السرور ءيلاعـ
 مف الخف ؼ   

 ػَا ََّمْاػػػػػػػػػُه الُعلػػػػػػػػػ  فلػػػػػػػػػ َس َ ُعػػػػػػػػػدل الػػػػػػػػػ
 

ـَ َاِع مػػػػػػػػػػيءػػػػػػػػػؤَس ُءؤسػػػػػػػػػػًي و    ال الاَّعػػػػػػػػػ 

 

   

                                                        
 .ٕٕٖ  صٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةري ( 1)
 .ٜٔٔ  ص ٕج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةري ( 2)
  يا ه. :َ ْعَرْوِريَ  ( 3)

 .ٗٗٔر ـ الآص دة   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع د الثةري ( 4)



 141 

ال اُْثِاػػه العوائػػؽ مامػػي صػػُعءت وهػػو صػػيحب عػػـز  ػػوي فػػي الوصػػوؿ إلػػ  مءاةػػيه 
 مف الوافر   :(1)ادي ءف أصـرمف آوؿ في مدح   َمُثرتو 

 َلَعْزُمػػػػػؾ ِمْثػػػػػُؿ عػػػػػْزـِ الّسػػػػػْ ِؿ ُشػػػػػّدتْ 

 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِّ عِ واُه ءيلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاِاِب و  ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 مف الطو ؿ   :(2)ف آوؿ  ال ح ية اللاو  فاو المةـر ءح ية الجد في سيحيت الآايؿ

 َمػْف مػػيف ءػػيلء ِض المواِعػػِب ُمْةَرَمػػيً و 

 

 َفَمػػي ِزْلػػَت ءػػيلء ِض الَآواِضػػِب ُمْةرمػػي 

 

فػي مو عػػة ااطلػػؽ إلػػ  همػػة عيل ػة  ملمػػي اااصػػر  وهػذا الءطػػؿ فػػي الحػرب  يئػػٌد ذو
لـ اثاه عػف طموحػه إال ءعػد أف عجػزت الخ ػوؿ ايصػ لة عػف إدراؾ هػذه مو عة أخرن و 
 مف الميمؿ  :(3)ف آوؿ  الامة العيل ة

 ـ َاْآُفػػػػْؿ ءاػػػػيلػػػػو طيَوَعْاػػػػَؾ الَخْ ػػػػُؿ لػػػػ

 

 ال ِمْسػػػػػػػػػػميرُ والُآْفػػػػػػػػػػُؿ ف ػػػػػػػػػػه َشػػػػػػػػػػءًي و  

 

 مف الءس ط :(4)ف آوؿ  وهذا المعا   امرر في صورة الءطؿ في شعر أءي اميـ

 إذا َعػػ  َطػػْوَد َمْجػػٍد َظػػؿَّ فػػي َاَصػػبٍ 

 

 أو َ ْعَالػػػػػػي َمػػػػػػْف ِسػػػػػػواه ِذروًة َشػػػػػػَعَفي 

 

ـَ َخْلػػػػػػػػػٌؽ ال ِلسػػػػػػػػيَف لػػػػػػػػػهُ فلػػػػػػػػْو   َاَملَّػػػػػػػػ

 

 َلَآػػػػػػػْد دَعْاػػػػػػػُه المعػػػػػػػيلي ِملَّػػػػػػػًة ُطُرفػػػػػػػي 

 

الآػػوة ال ُءػػّد مػػف أف ُ صػػيحءاي الػػذمي  الحػػيد فاػػرن هػػذا الءطػػؿ مػػي حّآػػؽ الّشػػجيعة و و 
 مف الءس ط :(5)ف آوؿ  اااصيره إال ءءعد اظره الذي احآؽ مف مثرة اجيرءه الحرء ة

ـْ   َاَرهػػػػيَءُصػػػػرت ءيلراحػػػػة الُمْءػػػػرن فلػػػػ

 

 اُاػػػػيُؿ إال علػػػػ  ِجسػػػػػٍر ِمػػػػْف الاََّعػػػػػبِ  

 

                                                        
 .ٛٓٗ  ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح الآيئد مادي ءف أصـر ( 1)
   في مدح أءي سع د محمد الّثةري.ٚٔٔ  ص ٕج: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي  ااظر ( 2)

 ٜٖٔ  ٔج مدح أءي سع د    شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ااظر: ( 3)

 .      ٕٓٗ  ٔجاظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي دلؼ  ا ( 4)

 .ٜٗ  ص ٔج مدح المعاصـ    ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 5)
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 عػػرؼ أف العػػدو و   وأ ضػػًي اجػػده ذا  آظٌػػٍة دائمػػة فاػػو صػػيحب اجرءػػة فػػي الحػػروب
 مف الخف ؼ :(1)ف آوؿ   ااظر فرصة ل اآضيض عل ه

 ػمػػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػػوأرادوؾ ءيلء ػػػػػػػػػػػػػػػػيِت و 
 

 عسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ءيذا ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػرادي ُمايِلعػػػػػػػػػػػػػػػػػًي و  

 

 ػفػػػػػػػػػَرأوا  شػػػػػػػػػعـ الس يسػػػػػػػػػِة  ػػػػػػػػػد ثآَّػػػػػػػػػ
 

 الآلوءػػػػػػػػػػػيؼ ِمػػػػػػػػػػػْف ُجْاػػػػػػػػػػػِدِه الآاػػػػػػػػػػػي و  

 

ممػػي ُ حػػدث ءاػػذا الفعػػؿ فػػي صػػفوؼ العػػدوِّ   ُ ءيواػػههػو فػػي   يداػػه  فػػيجئ عػػدوِّه و و 
 :(2)ف آػػوؿ  هػػـ ُ جػػيروف فػػي ُسػػرعااـ ُسػػرعة الػػر  ف ػػؤثر جػػ ش العػػدو الفػػرار و   الفوضػػ 
 مف الوافر

 رآه العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل ُمْآَاِحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػًي عل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه  

 

ـَ الفاػػػػػػيُ  علػػػػػػ     الُخلُػػػػػػودِ ممػػػػػػي اْ ػػػػػػَاَح

 

 لػػػػػػػو ُ جػػػػػػػيِري الػػػػػػػرِّ َ  ِخْ لػػػػػػػتْ  َفَمػػػػػػػرَّ 

 

 َلَدْ ػػػػػػِه الػػػػػػػرِّ ُ  َاْرُسػػػػػػُؼ فػػػػػػػي الآ ػػػػػػػودِ  

 

سػيمف فػ اـ مآػ ـ  لعػدو ءدهيئػه وممػره  وممػره ودهػيؤهوهو مػف عظػـ دهيئػِه  جاػؿ ا
 مف الخف ؼ :(3)ف آوؿ  عادهـ

 ػَسػػػػػػػمََّف الَمْ ػػػػػػػَد فػػػػػػػ اـ ِإّف مػػػػػػػف أعػػػػػػػ
 

 ظػػػػػػػػػػػػػػػػـِ إرٍب أالَّ ُ َسػػػػػػػػػػػػػػػػّم  أر ءػػػػػػػػػػػػػػػػي    

 

المعرفػة ومف فرط خءراه ءيلحروب وعلمه ءمسيلؾ الدروب ام ز ِءُحسػف الاخطػ ط و 
أخػػذ مػػؿِّ ايسػػءيب الاػػي و   والدِّرا ػػة ءيلمخػػيطر الاػػي مػػف المحامػػؿ أف  اعػػرض لاػػي ج شػػه

 مف الخف ؼ :(4)ف آوؿ  المحيفظة عل  جاودهر و احآؽ له االااصي

 ػالَخْ ػػػػػػَمُرمػػػػػػْت وْزواػػػػػػيَؾ ءػػػػػػييمِس و 
 

 الَخْطػػػػػػػػُب َوْ ػػػػػػػػُر َدِ  ػػػػػػػػؽِ ُؿ ِد ػػػػػػػػيٌؽ و  

 

 

                                                        
 .ٜٚ  ص ٔج مدح أءي سع د    ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 1)
  .ٖٕ٘  صٔج   مدح أءي سع د  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 2)
 .ٜ٘  ص ٔج مدح أءي سع د    ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 3)
          .ٛ٘ٗ  صٔ  جااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي سع دٍ  ( 4)
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 إل  أف  آوؿ:

َـّ آَءػػػػػْت وأْاػػػػػَت َخػػػػػْوَؼ الَةَمػػػػػيـِ اْلػػػػػ  ػثُػػػػ
 

 َ ْلػػػػػػػػػػٍب َخفُػػػػػػػػػػوؽِ َوػػػػػػػػػػطِّ ُذو ِفْمػػػػػػػػػػَرٍة و  

 

 ػالسلْمػػػػػػػال اُءػػػػػػػيلي َءػػػػػػػَواِرَؽ الءػػػػػػػ ِض و 
 

   لمػػػػػػػػػػػْف َءيَلْ ػػػػػػػػػػػَت َلْمػػػػػػػػػػػَ  الءػػػػػػػػػػػُرِؽ   ِر و  
 هػػػػػػػو َحػػػػػػػؽل َحء ػػػػػػػبٍ اْشػػػػػػػَاي الَةْ ػػػػػػػَث و 

 

 ُربَّ َحػػػػػػػزـٍ فػػػػػػػي ِءْةَضػػػػػػػِة الَمْوُمػػػػػػػوؽِ  

 

في الحػروب فاػو ال  مشػؼ مػؿ أورا ػه  وهو الخء ر ءيلحروب صيحب ممٍر ودهي ٍ 
 الميمؿ مف  :(1)ف آوؿ  الآيدةؿ معرمة مي ُ ايسءاي مف الخطِط و في معرمة واحدة ءؿ لم

 فرمػػػػػػػػيُه ءييْفشػػػػػػػػػ ِف ءػػػػػػػػيلاَّجـِ الػػػػػػػػػذي

 

داِ     الءػػيليصػػَدَع الػػدلج  َصػػْدَع الػػرِّ

 

 ال  ػػػػػػػػيُه ءيلمػػػػػػػػَيوي الَعِا ػػػػػػػػِؼ ءدائػػػػػػػػه

 

ـْ ُ فػػػػػػػػػػػػػْؽ ءيلطَّػػػػػػػػػػػػػيلي    ػػػػػػػػػػػػػي َرآُه لػػػػػػػػػػػػػ    لمَّ
إلػػػ  أي ممػػػيف فاػػػو الآيئػػػد  وهػػػو الءطػػػؿ الػػػذي  سػػػاط   أف  آػػػود الج ػػػوش الجػػػرارة

 : مف الميمؿ(2)ف آوؿ  وزوااهلطلُر يت؛ لمثرة معيرمه و الخء ر ءي

 َفػػػَدعوا الطَّر ػػػَؽ ءاػػػي الطَّر ػػػِؽ لعػػػيلـٍ 

 

 ُ آػػػػػػػػػػػػيُد الَجْحفػػػػػػػػػػػػُؿ الَجػػػػػػػػػػػػرارُ  أّاػػػػػػػػػػػػ  

 

صػيءااي فػي أشػد ايو ػيت   ُ ّواهوهذا الءطؿ ااجلَّ  َشجيعاه و    واءرز ا ػر آرائػه واا
 : مف الءس ط   (3)أحلماي  ف آوؿو 

 تْ الَاْ َجػػيُ  َ ػػْد َرَشػػآَ فػػي َ ػػْوـِ أْرَشػػَؽ و 
 

 اِءػػػػػػػً  َ ِصػػػػػػػَفيِمػػػػػػػَف الَما َّػػػػػػػِة َرْشػػػػػػػآًي و  

 

 أْوَفيِلاػػػػي َعَلمػػػػيً َؾ فػػػػي َفمػػػػيَف َشْخُصػػػػ

 

 مػػػػػػيَف َرْأُ ػػػػػػَؾ فػػػػػػي ظلميئاػػػػػػي َسػػػػػػَدَفيو  

 

   

                                                        
 .ٖٙ  صٕج  مدح المعاصـ    ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 1)
 .ٕٖ٘  صٔج  مدح أءي سع دٍ   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 2)
 .ٕٕٗ  صٔج ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح أءي دلؼ   ( 3)
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هػػو حػػرب الخء ػػر ءاػػي ف عػػرؼ ماػػ   ةػػزو وماػػ  ال  ةػػزو و هػػو الءطػػؿ المػػ ـز للو 
مػػف  :(1)ف آػػوؿ   جػػءف الجءاػػي  عػػف أعراضػػاـ حػػ ف  الشػػجيع الػػذي  ػػداف  عػػف العػػرض

 الطو ؿ    

 أخػي اْلَحػػرِب مػـ ألَآْحَااػػي وهػي حيئػػؿُ 

 

ْرَااػػػي َعػػػو    ْهػػػَي َمػػػيِخُض ف و ِااػػػي و أخَّ

 

 إذا ِعػػْرُض ِرْعِد ػػٍد اَػػَداََّس فػػي الػػوَو 

 

    فَسػػْ ُفَؾ فػػي الَاْ جػػي ِلعْرِضػػَؾ َراِحػػُض  

أذؿ معاو ػػة والعآل ػػة أعػػّز اإلسػػ ـ و اللءطػػؿ ءمػػؿ هػػذه المآومػػيت الجسػػم ة و ا اوهػػذ
وأءػػػيح وعػػػورهـ للمسػػػلم ف   إ ػػػيهـ َر الػػػد ف علػػػ  المشػػػرم ف ءمجيلداػػػهالشػػػرؾ ح ػػػث وّعػػػ
 مف الخف ؼ  :(2)ف آوؿ  فصيرت ساوءيً 

 ػءػػػػػػػػػػػػػيلج ِد ولمػػػػػػػػػػػػػ وّعػػػػػػػػػػػػػَر الػػػػػػػػػػػػػدِّ ف
 

 فَّ وعػػػػػػور العػػػػػػدوِّ صػػػػػػيرت سػػػػػػاوءي 

 

 فػػػػػُدروٌب اإلشػػػػػراؾ صػػػػػيرت فضػػػػػي ً 

 

 وفضػػػػػػػيُ  اإلسػػػػػػػ ـِ  ػػػػػػػُدع  ُدروءػػػػػػػي 

 

عػػ   شػػيف الػػدِّ ُمجيهػػد هػػو الػػدِّفيع عػػف اإلسػػ ـ و فجاػػيد هػػذا الءطػػؿ ال ف وحمي ػػة اا
 مف الميمؿ :(3)ف آوؿ  وهذا المعا   امرر في شعر الطيئيب) ايعراض

ـُ أّف ِدْ اػػػػػًي لػػػػػـ و   َ ِضػػػػػ الءػػػػػ ُض َاْعلػػػػػ

 

 ال ُأضػػػػػػػػػػْ َ  ِذمػػػػػػػػػػػيرُ ُمػػػػػػػػػػذ َسػػػػػػػػػػػلَُّاّف و  

 

اااصيرااه عل  المشرم ف ُ ِضػُئ طؿ اجـ اإلس ـ يّاُه ءجايِده و أضح  هذا الء لآد
 مف الميمؿ :(4)فاحاي  ف آوؿظ ـ الُمفر ءاشره لإلس ـ في الء ِد الاي 

 ُهػػػػػػو َمْومػػػػػػُب اإلسػػػػػػ ـِ أّ ػػػػػػَة ظْلَمػػػػػػةٍ 

 

ُل الُمْفػػػػػػػػػػِر ف اػػػػػػػػػػي رارُ    َ ْخػػػػػػػػػػِرؽ َفُمػػػػػػػػػػ

 

ـُ ءِ   خْ ِلػػؾ فػػي الػػوو وػػيَدْرَت أْرَضػػُا

 

 مػػػػػػػػػػػيفَّ أْمَاعاػػػػػػػػػػػي لاػػػػػػػػػػػي ِمضػػػػػػػػػػػميرُ و  

 

                                                        
 .ٖٚٛ ص ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح د اير ءف عءداهلل ( 1)
 .      ٜ٘  ص ٔج مدح أءي سع ٍد   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 2)

 .     ٕٖ٘  صٔج   مدح أءي سع دٍ   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 3)

 .     ٕٖٙص  ٔج   مدح أءي سع دٍ   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 4)
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 اِدعػػػػػػػػػػػًي ُمػػػػػػػػػػػاماًِّ    وأَ مػػػػػػػػػػػَت ف اػػػػػػػػػػػي و 

 

 حاػػػػػػػػػػػػػ  ظااػػػػػػػػػػػػػي أّااػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػَؾ دارُ  

 

الشلػادا  الػذ ف  آِخػٌذ ءثػيرو   ءحمي ػة ثةػوره اإلس ـ؛ المداف  عاػهوهذا الءطؿ فيرس 
 مف الميمؿ  :(1)حمي ة أعراضاـ  ف آوؿُاسُاْشِادوا وهـ ُ داِفعوف في سء ؿ د ااـ و 

 أاػػػػػػَت َحَمْ اَػػػػػػهُ   ػػػػػػي فػػػػػػيرَس اإلسػػػػػػ ـِ 

 

 مَفْ اَػػػػػػػػػُه مَلػػػػػػػػػَب الَعػػػػػػػػػدوِّ المْعاَػػػػػػػػػِديو  

 

 اَصػػػػػػػػػػػػػػػْرَاُه ِءمايئػػػػػػػػػػػػػػػٍب صػػػػػػػػػػػػػػػ َّْرَاايو 

 

 َصػػػػػػػػدِ ِلَعػػػػػػػػْوراِت الَعػػػػػػػػدوِّ ءَمرْ  ْصػػػػػػػػءيً اَ  

 

 ػػداـ ولماػػه افػػوؽ عل ػػه ءيلسػػميحة اإلهػػو الػػذي  شػػءه ايسػػد فػػي الشػػجيعة والآػػوة و و 
 مف الطو ؿ :(2)ف آوؿ  المـرو 

 لةػػيِب ءيسػػًي وَاْجػػَدةً هػػَو اللَّْ ػػُث لْ ػػُث ا

 

ْف مػػػػيف أْحَ ػػػػي ِمْاػػػػه َوْجاػػػػًي و    أْمَرَمػػػػيواا

 

مػػف ايءطػػيؿ المسػػلم ف السػػيءآ ف وهػػذه أمػػة هػػو الءطػػؿ الآيئػػد الػػذي  سػػامدل  دواػػه و 
 مف الميمؿ :(3)ف آوؿ  محمد ال ااآط  مااـ الءطولة ءؿ هي ماواصلة عل  مر ايج يؿ

 أح  ػػػػػػػػػػَت لإلسػػػػػػػػػػ ـِ اْجػػػػػػػػػػَدَة خيلػػػػػػػػػػدٍ 

 

 ِلُمْاِجػػػػػػػػػػدِ وفسػػػػػػػػػْحَت ف ػػػػػػػػػػِه ِلُمػػػػػػػػػػْاِاـٍ و  

 

اااصػيرااه ّاصػؼ ءاػي حّآػَؽ جم ػ  أخ رًا هذا الءطػؿ ءمػؿ المآومػيت المثيل ػة الاػي او 
 مف الطو ؿ :(4)ف آوؿ  رّد العزة للمسلم فو 

ـَ اّلػػػػػػد ف أملػػػػػػَس ءعػػػػػػدمي  رّددت أد ػػػػػػ

 

       أ َّيُمػػػػػػػػػػػػُه ُجػػػػػػػػػػػػْربُ َوػػػػػػػػػػػػدا ول يل ػػػػػػػػػػػػِه و  

   

                                                        
 .  ٕٖٓ  صٔج   مدح أءي سع دٍ   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 1)

 .ٕٕٔ  ص ٕج مدح أءي سع ٍد   د واف أءي اميـ للاءر زي ااظر: شرح ( 2)
 .   ٖٖٓ  صٔج   مدح أءي سع دٍ   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 3)

 .ٛٓٔ  صٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح خيلد ءف  ز د الش ءياي ( 4)
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أسػػم  سػػّطر ءطوالاػػه الحرء ػػة فػػي أرفػػ  و  إاػػه الءطػػؿ المسػػلـ الآيئػػد المةػػوار الػػذي
اػذؿ فاعلو ءه دولػة اإلسػ ـ و ف ءددهي صورهي فميف س فًي  ةلؽ ءه الخل فة ُظلميت الشرؾ 

 .ءه دولة الشرؾ إاه الآيئد الءطؿ المسلـ ممي أءرزه لاي شيعراي أءو اميـ

 /البطل في صورة صاحب الشرطة:4

ماػه     ؿ أشراط الشػي  أوائلػهو   الشرطة لةة: الخ ر؛ يّف شرطة ُمّؿ شي  خ يره
الشلػػرطة إلػػ  اظػػيـ العسػػس  عػػود اظػػيـ و   (1)ايشػػراؼ :ايشػػراط :  ػػؿو   أشػػراط السػػيعة

اػة لػ ً  ح ُث مياوا  عملوف عل  ِحراسة المد  يمه رسوؿ اهلل صل  اهلل عل ه وسلَّـالذي أ 
أصء  ُ ْطَلؽ عل  رئ ِساي ظِّمت في عاد عل  ءف أءي طيلب و  د اُ و   الُمرا ءة ف اي اايراً و 

أصػػء  صػػيحب وازدادت أهمّ ااػػي والعاي ػػة ِءاػػي فػػي العصػػر ايمػػوي و   صػػيحب الشلػػرطة
وااف ذًا لاحميـ الاي ُ صِدُرهي رائـ الاي ااطلب إجرا ات فور ة و الّشرطة  اُظُر َءعض الج

ُمػؿِّ فػي العصػر العءيسػي أصػَءَ  لو   ُمسيعدَاُه في ااف ذ الِعآيب عل  ُمسػَاحآهو   الآيضي
ـ عػػ ـ خيصػػة ءاػػمػػيف لاػػـ أو   عداف ُ عرفػػوف ءػػييعوافُمسػػيمد اػػة رئػػ س ُشػػرطة وايئػػب و 

اعمػػؿ علػػ  ااف ػػذ ايحمػػيـ    ػػد مياػػت الشلػػرطة ايءعػػة للآضػػي  أوؿ ايمػػرلءػػيس ُمَمّ ػػز. و و 
ػػيدر  ـّ اافصػػلت عػػف الآضػػي  و   ُاآػػ ـ الُحػػدودة عاػػه و الصَّ أصػػء  صػػيحب الشلػػرطة  اظػػر ثُػػ

رؽ وايمػيمف العيمػػة وُمرا ءػػة ـ فػػي الطلػػومػػيف مػػف مايماػي حفػػظ الاِّظػي  ءافسػه فػػي الجػرائـ
  .(2)ااف ذ أحميـ الآضي  "اللصوص و 

الخلػػؽ ااجّلػػ  ءطولػػة صػػيحب الشػػرطة عاػػد أءػػي امػػيـ ءػػيلجم  ءػػ ف صػػفيت الآػػوة و و 
 الآوة.     امر الخل فة ءيلحـز والّصرامة و ءطولاه المثل  ااجل  في ااف ذ أو و 

 

                                                        
 حرؼ الش ف.  ااظر: لسيف العرب ( 1)

 .ٜٛٔـ  ص ٕٔٓٓ  الآيهرة  دار  ءي  للاشر  اير ُ الحضيرةااظر: دراسيت في  ( 2)
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  اػداه علػ  المػي هػو المػر ـ الػذي افػّوؽ مرمػه و الحضرمي  (1)فممدوُحُه عّ يش ءف َلْاَ َعة

ذا  .(2)ف آوؿ: مف الطو ؿ  مف الءرؽ أوف وعد الُعفية ءيلعطي   فاو أصدؽ و  واا

 و مػيف فػي المػي  لػـ َ ِةػْض َلُه َمَرـٌ لَ 

 

ـَ امػػرٌؤ َءػْرَؽ ُخلَّػػبِ و    فػي الَءػْرؽ مػػي َشػي

 

 (3)ف آوؿ: مف الطو ؿ  ف آـو ِءَدْفِعاي عاه ِءَمرمه  هو أٌخ لمف أصيءاه الشَّدائدو 

 ه َءػػػػػْذُؿ ُمِحِسػػػػػفٍ أُخػػػػػو أَزمػػػػػيٍت  َءْذلُػػػػػ

 

 ُعػػػػػػْذُرُه ُعػػػػػػػْذُر ُمػػػػػػػْذابِ لِمػػػػػػػْف إل اػػػػػػي و  

 

 س  اَءُعػػػػُه ج ُشػػػػُه فػػػػي المحيفػػػػؿ رئػػػػو   هػػػػو ُشػػػػجيٌع ُ آياػػػػُؿ ايعػػػػدا  فػػػػي المعػػػػيرؾو 
 (4)الموامب  ف آوؿ: مف الطو ؿو 

 َ ُاولُػػػػػػػَؾ أف َاْلَآػػػػػػػيُه َصػػػػػػػْدرًا ِلَمْحِفػػػػػػػؿٍ 

 

 َ ْلءػػػػػػػػػًي ِلَمْوِمػػػػػػػػػبِ َوَاْحػػػػػػػػػرًا ِيْعػػػػػػػػػداٍ  و  

 

 (5)ف آوؿ: مف الميمؿ  وهو المخلص إل  الخل فة في الالص 

 الخل فػػػػػػػػػػػػػػػػَة  ءَلػػػػػػػػػػػػػػػػهُ إفَّ الَخل َفػػػػػػػػػػػػػػػػَة و 

 

 َعػػػػػػػػػِز ـِ َوَجػػػػػػػػَداَؾ ِاػػػػػػػػػْرَب َاِصػػػػػػػػػ حٍة و  

 

ءطولػػػة صػػػيحب الشػػػرطة علػػػ  أف مػػػي  ل ػػػه مػػػف شػػػواهد  ػػػياي ايم ػػػدًا وهػػػذا الء ػػػت و 
مذلؾ سيئر الءطوالت إامي هي ءطوالت ادور في إطير ءطولة مل ػة هػي ءطولػة الخل فػة و 

 المايـ.الذي ااادءه لالؾ 

 

                                                        
أءػػو امػيـ ح ياػػه و  :ااظػر .ومػف أوؿ ممػدوحي أءػػي امػيـ  مػف ممػػدوحي أءػي امػػيـ  صػيحب الشػرطة فػػي مصػر ( 1)

 .ٛٚص  للءاء اي  شعره
 .ٜٛ صٔج  عّ يش الحضرمي ر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدحااظ ( 2)
 .ٜٓ  صٔج  ءمدح ع يش ءف لا عة  أءي اميـ للاءر زي ااظر: شرح د واف ( 3)
 افسه. ( 4)

 .ٖٖٔ  صٕج ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ ( 5)
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ف آػوؿ:   الظلػـر الخل فػة مسايِصػً  أهػؿ الشػرؾ والجػور و فاو المسرع في َاْاف ػِذ أمػ
 (1)مف الءس ط

اُػػػػػهُ   َسػػػػػْ ؼ اإلمػػػػػيـِ الػػػػػذي َسػػػػػمَّْاُه ِهمَّ

 

ـَ أهػػػػػػَؿ الُمْفػػػػػػِر ُمْخَاِرَمػػػػػػػي  ػػػػػػي َاَخػػػػػػرَّ  َلمَّ

 

 امّرر في هذا المعا  و   رضواف اهلل  ءلاميفاذا الآيئد جم  رضي الراعي والرع ة و 
مدح صيحب الشرطة عل  احو مي مدح ءِه أءػو امػيـ صػيحب شػرطة ءةػداد إسػحيؽ ءػف 

 (2)ف آوؿ: مف الءس ط  إءراه ـ

 الخل فػػػػػػَة  ػػػػػػدْ أَطْعػػػػػػَت َرءَّػػػػػػَؾ فػػػػػػ اـ و 

 

 الَعَجَمػػػػػيأرضػػػػْ َاُه وَشػػػػَفْ َت الُعػػػػْرَب و  

 

الخل فػػة  فػػة ح امػػي  صػػوؿعاػػد و ػػيب الخل   هػػو خل فػػة المػػوت لمػػف جػػير أو ظلػػـو 
  (3)ف آوؿ: مف الءس ط  ءافسه عل  العدو

ػػػػػػي َصػػػػػػيَؿ ُماػػػػػػَت لػػػػػػُه    إّف الخل فػػػػػػَة لمَّ

 

 َخل فػػػَة الَمػػػوِت ِفػػػْ َمْف َجػػػيَر أو َظَلَمػػػي 

 

ف آػػػوؿ: مػػػف   الآػػػوة حاػػػ   اةلػػػب عل ػػػه يءلػػػه ءيلشػػػدة و   وهػػػو إذا اشػػػادَّ عل ػػػه أمػػػر
  (4)الءس ط

 َاَمػػػػْوَؾ ِ ْاعػػػػػيَس َدْهػػػػػٍر حػػػػػ َف َ ْحُزُءػػػػػُه  

 

 أْمػػػػػػػػػػػػر ُ شػػػػػػػػػػػػيءه آءػػػػػػػػػػػػيً  َ ايِع سػػػػػػػػػػػػي 

 

 مذلؾ ميف صيحب الشرطة.و الشد د المماا  العظ ـ الخلؽ و الآاعيس هو 

 

 

                                                        
 .ٕٛ  ص ٕجااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ  ( 1)
 .ٖٛ  ص  ٕج إءراه ـ ءف إسحيؽ  مدح للاءر زي  اميـ أءي د واف شرح: ااظر ( 2)
 .ٕٛ  ص ٕج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ ( 3)
 .ٖٚٙ  ص ٔج   ءمدح ع يش ءف لا عة   ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي ( 4)



 148 

مف ِشدَّة الةضب عل  ِ راه أءرزت شػفايه أسػاياه حاػ  ُ َظػفل و   هو َشِدْ َد الةضبو 
   (1)ف آوؿ: مف الءس ط  أاَُّه ضيحؾٌ 

 َ ػػػػػػْد َ لََّصػػػػػػْت َشػػػػػػَفايُه ِمػػػػػػف حِف َظِاػػػػػػهِ 

 

 َفِخْ ػػػػَؿ ِمػػػػْف ِشػػػػدَِّة الاَّْعءػػػػ ِس ُمْءَاِسػػػػَمي 

 

َماـ و   جػيروهو صيرـٌ عل  مؿِّ مف طة  و  ـَ عػيد ااـفػ   اػرماـ إال و ػد َ ػوَّ   َحَسػ
 (2)ف آوؿ: مف الءس ط  ال ُ ءيلي ِءُآْرِب َرِحِماـ ماهو 

َِ َ ػػػوـٌ و  ـْ َ ْطػػػػ ف مػػػػياوا ذوي َرحػػػػـَلػػػ     اا

ػػػػ َؼ أْدَاػػػػ  ِمػػػػْاُاـُ    َرِحَمػػػػي إالَّ َرأن السَّ

 

؛ ياػػػه مػػػف اسػػػب ُعػػػرؼ الػػػذي ُ حػػػيفظ علػػػ  أمػػػف الخ فػػػة  وسػػػ مة الملػػػؾ هػػػوو 
  (3)ءيإلخ ص للخ فة  ف آوؿ: مف الءس ط

 فػػي ُمْصػػػَعِء ِّ َف مػػي الَ ػػػْوا مِر ػػػَد َردنً 

 

 ِللُمْلػػػػػػػػػِؾ إالَّ أَصػػػػػػػػػيُروا َخػػػػػػػػػدَّه َاِرءػػػػػػػػػي 

 

واَػداَخلاـ الػذلعر   فراِئُصػاـاراعدت و   هو إذا مش  احو أايس خيفه ُمؿل ذي ُجرـٍ و 
  (4)الَفَزع  ف آوؿ: مف الءس طو 

 َمَشػػػػْت ُ لُػػػػوُب ُأاػػػػيٍس فػػػػي صػػػػُدوِرِهـُ 

 

ـْ  ُػػػػػُدَمي  ػػػػػي اَػػػػػراَ ْوَؾ َاْمِشػػػػػي َاْحػػػػػَوُه  َلمَّ

 

 

 

 

 

                                                        
 .ٕٛ ص  ٕج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ ( 1)
 .ٕٛ  ص ٕج  د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح إسحيؽ ءف إءراه ـااظر: شرح  ( 2)
 . ٜٕٔ  ٔج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ ( 3)
 .ٖٛ  ص ٕ  ج ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ ( 4)
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 آظاػه ذّلػَؿ حػوادث الػدا ي فاػـ فػي أمػف وأمػيف وهذا الءطؿ ءسػءب شػجيعاه و واػه و 
 (2)مف :(1) مدح إسحيؽ ءف إءراه ـمي داموا في جوار هذا الءطؿ  ف آوؿ 

 َجػػػػػػػػػػػيٌر إلسػػػػػػػػػػػحيَؽ ءػػػػػػػػػػػِف إءػػػػػػػػػػػػراه ـِ      ػػػػػؿ للخطػػػػػوِب إل ػػػػػِؾ عاِّػػػػػي  إاَّاػػػػػي 

 

ف آػػوؿ: مػػف   الطػػيئي عاػػد مدحػػه لصػػيحب الشلػػرطة هػػذا المعاػػ   امػػرر فػػي شػػعرو 
  (3)الءس ط

 إذا أاػػػػػػػػػػ  ءلػػػػػػػػػػدًا أجلػػػػػػػػػػْت خ ئآُػػػػػػػػػػهُ 

 

 الَعػَدمياْلَخػْوَؼ و  عػْف أْهِلػِه ايامػَدْ ِف: 

 

ف آوؿ: مف   أصء  مطيعًي عاد الرع ة واشر الخ ر  الءطؿ الذي حّآَؽ ايمف وهذا
  (4)الءس ط

ـُ ال ال ُمَسػػػػػػػػػػػػػّلَمةً   اآػػػػػػػػػػػػػوُؿ إْف ُ ْلػػػػػػػػػػػػػُا

 

ـْ و   ـُ َاَعمػػػػػػػػػػييمػػػػػػػػػػِرُم ـْ إْف ُ ْلػػػػػػػػػػُا  اعػػػػػػػػػػ

 

همذا ارن مآومػيت الءطولػة لػدن صػيحب الشػرطة فػي شػعر أءػي امػيـ اامثػؿ فػي و 
دراؾ مطلءه واحآ ؽ العدؿ وايمػف وءػث الرعػب عة الخل فة واالماثيؿ جياب طي يوامره واا

لػػ  الجياػػب ال  اسػ  أءػػو امػػيـ فػػي هػذا السػػ يؽ أف  ؤمػػد عخػوؼ فػػي افػػوس العػػيءث ف و الو 
طولػػة المل ػػة ءي دورااػػه فػػي فلػػؾ اللمػػف ءطولاػػه الءػػيرزة اامثػػؿ فػػالخلآػػي مػػف مػػـر وفػػي  و 

 ءطولة الخل فةب. )

 

 

 

                                                        
يـ المػػيموف و المعاصػػـ و الواثػػؽ الشػػرطة ءءةػػداد أ ػػهػػو إسػػحيؽ ءػػف إءػػراه ـ ءػػف الحسػػ ف ءػػف مصػػعب  صػػيحب  ( 1)

 .بٕٜٕ/ٔهػ )ايع ـ ٖٕ٘ميت ءءةداد ساة  .الماومؿ و ميف وج اًي مآّرءًي مف الخلفي و 

 .ٖٙٔ  صٕج  ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ ( 2)
 .٘ٛ  صٕج  اه ـااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي   مدح إسحيؽ ءف إءر  ( 3)
 افسه. ( 4)
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 /البطل في صورة قاضي:5

إلػػ   أصػػءَ  الآضػػية  م لػػوف عػػف االجااػػيدالعصػػر العءيسػػي المػػذاهب و ظاػػرت فػػي 
  وفػػي العصػػر العءيسػػي عمػػؿ العءيسػػ وف علػػ  الاػػدخؿ فػػي ايخػػذ ءمػػي جػػي  فػػي المػػذهب

  فمػػيف أف الفآاػػي   مااعػػوف عػػف اػػولي الماصػػب اسػػاآ ؿ الآضػػي  ممػػي جعػػؿ مث ػػرا مػػف
 .زفر صيحءهم  ممي حدث م  أءي حا فة الاعميف و  اعرضوا للحءس والعآيب

  وهػػو ماصػػب  شػػرؼ علػػ  ةوفػػي العصػػر العءيسػػي أاشػػئت وظ فػػة  يضػػي الآضػػي
ومسػيعد ف   وف ػه ااخػذ الآضػية اواءػًي الآضية وعػزلاـ وافآػد أحػوالاـ وأعمػيلاـ أمر اع  ف

د ماصػػب أصػػء  لاػػـ زي خػػيص  م ػػزهـ عػػف و ػػرهـ  ووجػػأطلػػؽ علػػ اـ اػػواب الحمػػـ  و 
  وو رهـ مف الخصـو  والحيجب الذي  اظـ أو يت حضور الخيزف الذي  حفظ الدعيوي

  فءيإلضػيفة إلػ  الشػرطة ت وظ فػة الآيضػي واعػددت اخاصيصػياهأعواف الآضية وااسػع
 آػػػود ف  والحسػػػءة والمظػػػيلـ أصػػػء   شػػػرؼ علػػػ  ايمػػػيمف الد ا ػػػة وأمػػػواؿ الةػػػيئء ف والمف

  ومصيحءة الجػ ش فػي ة الحل  وأخذ الء عة عف الخل فة  ووال الذهب والفضة والممي  ؿ
 .(1) ضي ي ايحواؿ الشخص ةو   ممي  اظر في الجاي يت الحروب

لػػه لاػػذه الماػػيـ و  لػػذلؾ مياػػت ءطولػػة الآيضػػيو    يمػػه ءيعءيئاػػي علػػ  اامثػػؿ فػػي احمل
 خ ر   يـ ءيإلضيفة إل  احل ه ءيخ ؽ أهؿ الفضؿ.

ف آػوؿ فػي مػدح فاو خ ر مف ُشدَّ إل ه الرحيؿ ياه مر ـ  عطػي سػيئله وال  ميطلػه  
 مف الطو ؿ (3) :(2)الآيضي ُحء ش ءف الُمعيف 

 وخ ػػػػر امػػػػرئ ُشػػػػدَّْت إل ػػػػه وحطػػػػتِ     إلػػ  ح ػػث ُ ْلَفػػ  الُجػػوُد سػػاً  َمَايلُػػُه 

 

   

                                                        
 .ٕٛٔـ ص ٕٔٓٓ دار ُ ءي  للاشر  الآيهرة  ااظر: عل  حس ف الشطشيط  دراسيت في اير ُ الحضيرة ( 1)
 الآيصي ُحء ش ءف الُمعيف   يضي َاِصء ف و رأس ع ف. ااظر: د واف أءي اميـ  شر ح الاءر زي   يف ة  الاي . ( 2)

 .ٖٙٔ  صٕج  للاءر زي    مدح في مدح ُحء ش ءف الُمعيف ااظر: شرح د واف أءي اميـ  ( 3)
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مػف  :(1)ف آػوؿ  وهو العيدؿ الذي  حمـ ء ف الايس ءيلعدؿ فعَـّ العدؿ واساآر الد ف
 الطو ؿ 

 الرع ػػػة َعْدلُػػػُه   إلػػػ  خ ػػػْر مػػػف سػػػيس

 

 وطَّػػػػػػػَد أعػػػػػػػ ـَ الاُػػػػػػػدَن فيسػػػػػػػاآرتِ و  

 

 ي الػذي ءػهفَ يَعػُحءْ ٌش ُحءْ ُش ءػف المُ 

 

 أِمػػػرَّت ِحءػػػيُؿ الػػػد ف حاػػػ  اسػػػَاَمرَّتِ  

 

  اراعػد ماػهحاّػ  إّف الزمػيف خيفػه و   أ ضًي  صور أءو اميـ ممدوحه ءيّاػه ذو ه ءػةو 
  مف الطو ؿ  :(2)ف آوؿ

     أَخػػيَؼ فُػػؤاَد الػػدَّْهِر َءْطُشػػَؾ فػػياطوتْ 

 أَجاَّػػػػػػػػػػتِ أحشػػػػػػػػػػيؤُه و علػػػػػػػػػػ  ُرُعػػػػػػػػػػٍب  

 

وهػػو الشػػجيع الػػذي ءفضػػؿ شػػجيعاه وعمػػؽ إ مياػػه أح ػػي العػػدؿ ءعػػد ااػػدثيره وأّمػػر 
 مف الطو ؿ  :(3)ف آوؿ  الد ف

ـُ يْخَلآػػػػػتْ   ولػػػػػوال أءػػػػػو اللْ ػػػػػِث الُاَمػػػػػي

 

 مػػػػف الػػػػدَّ ف أسػػػػءيُب الاُػػػػدن وأرثَّػػػػتِ  

 

 أ ػػػػػػػرَّ عمػػػػػػػوَد الػػػػػػػدَّ ف فػػػػػػػي ُمْسػػػػػػػَاَآرِّه  

 

 َااَلػػػػػػػْت ْف ػػػػػػػه الل َّػػػػػػػيلي وَعلَّػػػػػػػتِ و ػػػػػػػْد  

 

ف أح ػػي العػػدؿ ءعػػد     اصػػؼ ءممػػيؿ ااػػدثيره لفضػػؿ شػػجيعاه وعمػػؽ إ مياػػهوهػػو واا
 مف الطو ؿ :(4)  ف آوؿمف مسيعدة الايس والاسيم  والجودايخ ِؽ 

مػػػػػػػيف اااآيُمػػػػػػػهُ   وْ لػػػػػػػوي ءيحػػػػػػػداث الزَّ

 

 إذا مػػػي خطػػػوة الػػػدَّْهر ءيلاػػػيس أولػػػتِ  

 

 إذا ْماػػَت ُمحِسػػايً وَ جز ػػَؾ ءيلُحْسػػْاَ  

 

 و ةافػػػػػُر الُعظمػػػػػ  إذا الاَّعػػػػػُؿ َزلَّػػػػػتِ  

 

ـل اِخػػػػػػػػػا َؿ الُمْعَافػػػػػػػػػ َف ءُجػػػػػػػػػودِه    َ لُػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػتِ   ػػػػػػػػػيُت ايمػػػػػػػػػور ألمَّ  إذا مػػػػػػػػػي ُملمَّ

 

                                                        
 افسه. ( 1)

 .٘ٙٔ  صافسه ( 2)
 .افسه ( 3)

 .ٖٙٔ  ٔج ااظر: شرح د واف أءي اميـ للاءر زي    مدح في مدح ُحء ش ءف الُمعيف  ( 4)
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  فػإذا راـ أمػرًا أاجػ  ف ػه اه صيحُب همة عيل ة وعز مة ميضػ ةوهذا ال شؾ ف ه ي
 :(1)وأدرؾ مي طلب

اػػػِد    مساحِصػػػُد الآُػػػَونُهمػػػيـٌ  وريل الزَّ

 

 إذا مػػػػي ايمػػػػػوُر المشػػػػم ُت أَظلَّػػػػػتِ  

 

َـّ الظللػػـ  اامشػػؼ ءػػه الظلػػـ لمػػي  ام ػػز ءػػه مػػػف  ذا أْسػػِدَؿ ثػػوب علػػ  الحآ آػػة وعػػ واا
 مف الطو ؿ  :(2)ف آوؿ  ءص رة ايفذه وذمي  خيرؽ

 اطلَّػػػػػػػػػػػػػَ  ف اػػػػػػػػػػػػػي َفْجػػػػػػػػػػػػػُرُه فاجلَّػػػػػػػػػػػػػتِ     إذا ُظُلمػػػػػػػيُت الػػػػػػػرَّأي أْسػػػػػػػدَؿ َثْوُءاػػػػػػػي 

 

 اامشػػػػفت َعاَّػػػػي الة ي ػػػػُة واافػػػػرتْ ءػػػػه 

 

 ج ء ػػػػػُب َجػػػػػْوٍر َعمَّاػػػػػي فيْضػػػػػَمحلتِ  

 

ف ُأشُاِاَر ءيلذمي  الحيد ِلِه يعءيِ  الآضي وهو واا     اْشُاِاَر ءيلشجيعة والآوة في احمل
 مف الطو ؿ  :(3)ف آوؿ

 مػػػيٍض َجاَيُاػػػهُ   أَوػػػرل رءػػػ ُط الجػػػيشِ 

 

 إذا مػػي الآلػػوُب الميضػػ يُت ارجحاَّػػتِ  

 

 ثآػػػؿ العػػػبِ  مضػػػطلٌ  ءػػػهِ ءااػػػوُض 

 

    وأْف َعُظَمػػػْت ِف ػػػه الخطػػػوُب وجلَّػػػتِ  

الخل فػػةب ِلُاشػػمِّؿ فػػي وءطلاػػي الُملِّػػي ) محورهػػياميسػػؾ حلآػػيت الءطولػػة حػػوؿ همػذا او 
لػذمرهي  لػػوب  اعػدإااػي ءطولػة ايمػة الاػي مياػت ار    ػوة ُعظمػ ءػرن و مجموعاػي ءطولػة مُ 
المااجػة فػي مػؿ  ايمَّػة ة اإلسػ م ةإااػي ايمػ  ايمػـاساسلـ لاػي سػيئر ايعدا  وااحاي و 

إذا الازمػػت و ااجػػت سػػ راه و سػػ ر الامػػيذج المضػػ ئة الاػػي سػػءؽ  حػػ ف لاءطػػيؿو ػػت و 
 . ذمرهي

 
                                                        

   .ٗٙٔ  ٔج الُمعيف  ءف ُحء ش مدح في  مدح  للاءر زي  اميـ أءي د واف شرح: ااظر ( 1)

   افسه. ( 2)
 .  ٗٙٔ  ٔج الُمعيف  ءف ُحء ش مدح في  مدح  للاءر زي  اميـ أءي د واف شرح: ااظر ( 3)
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 الخامس الفصل

 البطل( لقصٌدة الفنً )التشكٌل

 
 :تمام أبً شعر فً الواقع و الخٌال بٌن البطل

 التارٌخٌة الشخصٌات استحضار. 

 الحٌوان عالم من المقتبسة الشخصٌات استحضار. 

 الطبٌعة من نماذج استحضار. 

 ورائٌة ما شخصٌات استحضار. 

 الخرافة. و األسطورة استحضار 

 اللون استحضار. 
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 الفصل الخامس
 التشكيل الفني لقصيدة البطل:

 

 الواقع في شعر أبي تمام:البطل بين الخيال و 
ااشمؿ الصورة الفا ة في الآصػ دة وفآػًي لاشػم لاي فػي خ ػيؿ الشػيعر و مثػؿ الوا ػ   

يت الميضػػػي الحيضػػر الآيعػػدة الراسػػخة الاػػي  اطلػػؽ مااػػي ذلػػؾ الخ ػػيؿ مسػػالامًي معط ػػ
ال  ممػػف و  .  ومساشػػرفًي آفػػيؽ المسػػاآءؿ ءآميلػػه وأح مػػه ورؤاهءشخوصػػه وأحداثػػه ورمػػوزه

وميضػػ ه  إال إذا أجػػيد المػػزج ءػػ ف وا عػػه الحيضػػر لشػػيعر أف  جسػػد لاػػي صػػورة أو معاػػ 
وفػؽ هػذه الرؤ ػػة   فيلصػػورة الميملػة للظػيهرة هػي الاػػي ااشػمؿ الراسػُ ومسػاآءله المػيموؿ

  ْءرز مف خ لاػي الشػيعر وا عػه الحيضػر مسػاادًا ءعرا ػة الميضػي و واػهالماميملة الاي  ُ 
  ل خلػػػػؽ وا عػػػػًي جد ػػػػدًا ممزوجػػػػًي ءيلميضػػػػي  فماػػػػه  سػػػػامّد الّشػػػػيعر موضػػػػوعياه الشػػػػعر ة

 ػػػد ف اآلءػػػي  فػػػي ءعػػػض ماػػػيحي الح ػػػية  و ءيعاءػػػير أّف الاػػػراث هػػػو مػػػي اوارثاػػػه ايءاػػػي  عػػػ
عءِّػػػروا عػػػف رؤاهػػػـ اإلاسػػػيا ة  ُ ف اسػػػاطيع هػػػؤال  الشػػػعرا  مػػػف خػػػ ؿ اإلشػػػيرات الالراث ػػػة أ

 وفؽ رؤ ة   أف ُ ع دوا رسـ الوا  و   الحضير ةو 

اساحضػػر و   امشػػؼ عػػف شػػايدات إءداع ػػة حّ ػػة ااصػػؿ ءػػهو   ااسػػؽ مػػ  الحيضػػر
اوظ ػػؼ و  وحلػػـ فػػي ُصػػا  ُمسػػاآءؿ إاسػػياي أفضػػؿ.  ءمػػؿ مػػي ف ػػه مػػف اااصػػيرات  أءعػػيده

فمااـ مف  وظفُػُه ءػدواعي المايسػءيت الاػي لاػي   الالراث عاد الشلعرا   ّاخذ أشمياًل ُماعدِّدة
عػف اإلسػ ـ والّاضػح ة لامػـ للػدفيع و ؛ وذلػؾ لشػحذ اة ءيلدِّفيع عف الدولة اإلسػ م ةصل

فراحػوا  ػذمروااـ ءيجػدادهـ   لمي  رءوا روح الءطولة فػي ضػم ر أءاػيئاـو  .الميؿءيلاَّفس و 
الّاآػرب الالػراث ووظفػه فػي شػعره للامسػب و مااـ مف اسػالاـ و  .وم ؼ  يدوا  م ؼ حمموا

ُ ضيُؼ إل  ذلؾ اّعود الشػعرا  اسػالايـ   ءلوغ المرااب الرف عةو   إل  الشخص يت المامة
 .أو ُحّءًي للاآل د  الالراث للذوؽ السيئد

خيصػًة   ولعؿ ذلؾ االسػالايـ أظاراػه اظر ػيت عػيلـ الػافس السو سػري مػيرؿ  واػِ
مػي أسػػميه ءػػيل وعي الجمعػػي الػػذي اسػػاآر ف ػه الامػػيذج الُعل ػػي الاػػي امثػػؿ ءػػدورهي رواسػػب 
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ايسيط ر وايح ـ وايد ػيف   ممي  آوؿ  واِ  ي ُاَعءِّر عاايافس ة لاجيرب اإلاسيف الءدائ
ػػروالاَّخػػ  ت الفرد ػػة و   ػػد  ػػيـ ءعػػض و  .(1)مػػذلؾ ايعمػػيؿ ايدء ػػة لػػدن اياسػػيف الُماحضِّ

َـّ اػػور ثػػروب  روءػػرت ور فػػزآػػيد الةػػرء  ف أمثػػيؿ مػػود ءػػودمف وولسػػوف اي ػػت و الال   فػػراي ثُػػ
أو   أو اػوع مػػف الشخصػػ يت  السػلوؾ أو الفعػػؿ ءاحد ػد الامػػوذج ايعلػ : ءيّاػػُه امػط مػػف

  مذلؾ فػي ايحػ ـفي ايدب وايسيط ر و   او رمز  أو صورة  شمؿ مف أشميؿ الآص
ايمثلػة علػ   ومػف .عمس أاميطػًي أو أشػمياًل ءدائ ػة وعيلم ػة اجػد اسػاجيءة لػدن الآػيرئ و 

ءػيءل  ف ميسػطورة امػوز لػدن ال  الءعػث فػي ءعػض الثآيفػيت الآد مػةذلؾ أسيط ر الموت و 
  الاػي اػاعمس فػي ايعمػيؿ ايدء ػة فػي ه ئػيت مخالفػة  أدوا س لدن ال وايا  ف الآػدمي و 

أو الءطػػؿ الػػذي مثػػؿ أف ُ شػػ ر المياػػب إلػػ  الػػوطف الػػذي ُ سػػاع د أمجػػيده روػػـ المػػوارث 
   .ففي ملاي . ااصر ءعد الاز مة

مػي زاؿ ط ر الءدائ ػة ه ئػيت ماعػددة و يسػياجد اواارًا ياموذج الخلود الػذي ماحاػه ا
عاػد ااءعػي محاػون يصرة ءا ئيت ُمشيءاة أو مخالفة و  امرر في المث ر مف الثآيفيت المع

  ُمدافعًي عػف أماػهو   اإلس ـًي َاَعللآًي شد دًا ءيلعروءة و جدُت الشيعر ُماعلِّآشعر أءي اميـ و 
لُةػػػزاة الحي ػػػد ف مػػػف شػػػرِّ وخطػػػر االآػػػيدة للػػػدفيع عػػػف ايمػػػة وُمحرِّضػػػًي وحيثػػػًي الخلفػػػي  و 

ضػيرءي وُمػذمِّرًا مػي فعلػه آءػيؤهـ . ي ُار د زعزعػة الخ فػة اإلسػ م ةالحرميت الداخل ة الاو 
  اػػير خاـ العر ػػؽعلػػ  الامسلػػؾ ءميضػػ اـ الُمشػػرؽ و  أجػػدادهـ مػػف ءطػػوالت حيضػػًة لاػػـو 
   .ُاراثُاـ ايص ؿو 

 ظاػر أاػه   دة فػي شػعر أءػي امػيـمف خ ؿ رصد الخطوط الداخل ة الالراث ة الػوار و 
ف شػعر  ػيرئ   مضػموف  صػ داه ساحضػر ماػه مػي  اوافػؽ و   وث آػة ءػه ميف علػ  ع  ػة

  .ءيعاءير أف الاص الذي ال  آءؿ هذه الظواهر  الالراث ُما زميفالاص أّاه و 

                                                        
  ٘المةػػػرب ط -الػػػدار الء ضػػػي    المرمػػػز الثآػػػيفي العرءػػػي  الرو لػػػي  د /للءػػػيزعي و دل ػػػؿ الاي ػػػد ايدءػػػي  ااظػػػر ( 1)

 .ٖٖٚص ٕٚٓٓ
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يف الػاََّص فػي حيجػة   إاػه اػص ءػ  ظػؿ"  آػوؿ روالف ءػيرت:  الالراث ة اص عآػ ـ
   .(1)إل  ِظلِّه ءشمؿ الـز

الاي اشملت مااي صورة الءطؿ في شعر أءي اميـ  وللحد ث عف المصيدر الاراث ة
أهم ة مءرن فاي اآدـ لاي الصورة المثل  للءطولة في العصر العءيسي الذي ااوعػت ف ػه 

الآءػػ   علػػ   الػػرؤن واصػػيرعت المػػذاهب واخالطػػت ايجاػػيس وأطلػػت الشػػعوء ة ءوجااػػي
الءطولػة ايخػذ ءعػدًا  وم ػػًي صػءحت أ و  يولػة الا ػؿ مػف اراثػه وثواءاػه المجامػ  العرءػي مح

  فػػااض ءشػػير وأءػػف أجاػػيس المجامػػ  فػػي العاػػد العءيسػػي فػػي ذلػػؾ الصػػراع الػػدائر ءػػ ف
اواس وو رهمي  ع ءوف عل  العرب سلوم يااـ وشا  مظيهر ح يااـ واراثاـ و علػوف مػف 

عػػػرا اـ ءمػػػي أثػػػير حف ظػػػة العػػػرب وشػػػعرائاـ أمثػػػيؿ أءػػػي امػػػيـ فااضػػػوا شػػػيف أميسػػػرااـ وأ
و جسدوف م م  الءطولة والآوة والفاوة مف خ ؿ هذا الاراث الخيلػد المج ػد الػذي  جسػد 
لاػػي ءطولػػة أمػػة اةلءػػت علػػ  وا عاػػي وافو ػػت عل ػػه و ػػدمت لاػػي امػػيذج شخصػػ ة وو ػػيئ  

   .ح يا ة اجسد الءطولة في أ ون وأسم  معيا اي

للحد ث عف المصيدر الاراث ة الاي اشملت مااي صورة الءطؿ في شعر أءي اميـ و 
أهم ػػػػة مءػػػػرن فاػػػػي اآػػػػدـ لاػػػػي الصػػػػورة ايامػػػػوذج للءطولػػػػة فػػػػي العصػػػػر العءيسػػػػي الػػػػذي 

ظاػػرت الشػعوء ة ءوجااػػي الآءػ   علػػ  المػػذاهب واخالطػت ف ػػه ايجاػيس و  اصػيرعت ف ػه
ض الشلػعرا  أمثػيؿ ءشػير علػ  ألسػاة ءعػ ثواءاػهالعرءي محيولة الا ػؿ مػف اراثػه و  المجام 

ي مي فائ مءػرزًا ُشعرائاـ أمثيؿ أءي اميـ الذءف ءرد وأءي اواس ممي أثير حف ظة العرب و 
  .الفاوة العرء ة مف خ ؿ هذا الاراث الخيلد المج دلم م  الءطولة والآوة و 

 

 

                                                        
 ٕٖٔص ارجمة: ماذر ع يشي  الايشر / مرمز اإلامي  الدولي   ٔلذة الّاص.ط :ءرتروف  ( 1)
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صػورة الءطػػؿ  ي اشػم ؿُ ممػف اصػا ؼ المصػيدر الالراث ػة الاػي وظََّفاػي أءػو امػيـ فػو 
 الوا   إل  المصيدر اآلا ة:ء ف الخ يؿ و 

 الشخصيات التاريخية: -1

لآػػد اساحضػػر الشػػيعر العد ػػد مػػف الشخصػػ يت الاير خ ػػة الءطول ػػة ل سػػاعياة ءاػػي  
العرءػػي م مػػ  الػػؾ الصػػورة أءعيدهػػي  ة الءطػػؿ لممدوحػػه فآػػدماي مػػف اراثػػهفػػي رسػػـ صػػور 

لمثرة ممدوحي أءي اميـ فػإّف الآػيرئ و   ل ؤمد عل  ااصيؿ وا   الءطولة العرء ة ءميض اي
اميـ  جد اميذج مث رة للشخص يت الاي اساعيف ءاي الشيعر في رسـ الصورة  لد وف أءي

الاػير ُ لممػدوٍح المثيل ة لممدوحه حا  إّاؾ اجد الشيعر  سػاع ُف ءػيمثر مػف أامػوذٍج مػف 
واحػػد فػػي  صػػ دٍة واحػػدة  لػػ عمس لاػػي صػػورة الممػػدوح الءطول ػػة مػػف خػػ ؿ هػػذه الامػػيذج 

والشخص يت الاػي اسػاوحيهي أءػو امػيـ مػف الاػراث  .المساوحية مف الاراث العرءي العر ؽ
ءطولػػة وشػػيعت ءػػ ف الاػػيس  ػػد مًي العرءػػي واإلسػػ مي امثػػؿ اموذجػػًي اميملػػت ف ػػه خػػ ؿ ال

د؛ ل ؤمػػد ءطولػػة خيلػػد ءػػف الول ػػت رمػػزًا فيلشػػيعر  ساحضػػُر شػػجيعة و صػػير  حػػد ثًي حاػػ و 
     (2): مف الميمؿ(1)سع د الثةري يءطولة ممدوحه أءشجيعة و 

 َاْجػػػػػػػػػػَدَة خيلػػػػػػػػػػدٍ  أْحَ ْ ػػػػػػػػػػَت لإلسػػػػػػػػػػ ـِ 

 

 ِلُمْاِجػػػػػػػػػػدِ وَفَسػػػػػػػػػْحَت ف ػػػػػػػػػػِه ِلُمػػػػػػػػػػْاِاـٍ و  

 

اير خ ًي وشػعيرًا  رفعػه مػؿ  يئػد فيلءطػؿ خيلػد ءػف  فءطولة خيلد واجداه صيرت رمزاً 
 آؿ وجوده و ادر امراره فميف الءطولة الاجدة  د ميات ءموت خيلد ولمف  يئداي أءػي  الول د

سػػع د الثةػػري  ػػد أح يهػػي فاايءعػػت الفاػػوح علػػ   د ػػه ماايءعاػػي علػػ   ػػد خيلػػد ف حػػت لاػػي 
مػػف صػػورة خيلػػد رءػػط هػػذه  الءطولػػة والاجػػدة فػػي شخصػػه مػػف جد ػػد والشػػيعر  ػػد اسػػامد

ب وهػػو ءػػذلؾ  ؤمػػد علػػ  ؿ )أح  ػػت لإلسػػ ـالءطػػوالت ءيإلسػػ ـ وعزاػػه وفاوحػػه ولػػذلؾ  ػػي
  .ءطولة ايخ ؽ في اراءيط فاوحيت الممدوح وءطوالاه ءيإلس ـ واصراه

                                                        
 سءؽ ارجماه. ( 1)

 .ٖٔٓ  ٔج في مدح أءي سع د الّثةري   ااظر: د واف أءي اميـ ( 2)
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ءيلشِّػدة فػي حروءػه الػذي ُاشػُاِار  (1)الحػيرث ءػف عّءػيد  ساحضر الشيعر شخص ةو 
سػػػع د محمػػد ءػػػف  وسػػػؼ  ياػػػرادؼ ممدوحػػه أءػػػ  جعلاػػيو   م زمِاػػػِه لاػػػيضػػد ءاػػػي اةلػػب و 

َعءسػّي مذللؾ  ساحضر ُزه ػَر ءػَف جذ مػة ال .الّثةري الذي  ّاِصؼ ءيلشِّدة عل  مف خيلفه
ػػل  ء اُامػػي فػػي رامػػماامػػي حػػ َف أْشػػفآي علػػ   ومُامػػي و مػػي مػػيف و  (2)ميلػػؾ ءػػف ُزه ػػرو  ي الصل

شػلل ف جياب ممدوحػه و   الةءرا حرب داحس و  في ه علػ  مػف خيلفػه إذا داَف لػه وأطيعػه اا
    (3)مف الّطو ؿ :ف آوؿ  االشفيؽ مي ثلايف في افس الممدوحفشدة الءيس و 

ْف ُ ػػػَدفالحػػيِرُث الّاػػيعي ُءَجْ ػػَرًا و  ُهػػوَ   اا

 

 ميِلػػػػػػػػؾُ َلػػػػػػػػُه فْاػػػػػػػػَو إْشػػػػػػػػَفي ًي ُزَهْ ػػػػػػػػٌر و  

 

ءػف عمػرو مػف الُمسػِار ءػف َمْعػدي َمػِرب و  اً ـ شخص ة عمػر  ساحضر أءو امي مذلؾ
ْسػػػِفْادِ و   ُجػػػرأةأْشػػػج  ُفرسػػػيف العػػػرب وأشػػػارُهـ شػػػجيعًة و  ُرْسػػػاـُ مػػػف أْشػػػج  ُفْرسػػػيف َ يَذ و اا

   (4)العجـ

 

 

 

 

 

                                                        
أهؿ  ر المعروؼ ءلآب فيرس الّاعيمة مفـب  أءو ماذ ٓٚ٘ؽ.هػ /  ٓ٘)ت  الحيرث ءف ُعَءيد ءضء عة الءمري ( 1)

اعازؿ   حمميئاي و ُشجعيااي الموصوف ف. ميف مف سيدات العرب و ّشعرا  الّطءآة الثيا ةأحد فحوؿ   و العراؽ
ـّ شيرؾ ف اي ءعد  اؿ الُمَاْلِاؿ اءف أخ ه   عجؿو  ءيئؿ مف ءمر مػ"  شمر و   س و حرب الءسوس م   ومه  ُث

 ) ااظر: الموسوعة الحّرة و م ء د ي ب ُءج ر ب

 ـ.أَءوا ح َّ ف مف أح ي  ايرا  ( 2)

  .ٛٙٗ  ٔ جفي مدح محمد ءف  وسؼ الّثةري  ااظر: د واف أءي اميـ  ر ـ الآص دة  (3)

 .ٗ٘ٔ/ٔلاعلـ الّشاَاَمري   ااظر: شرح د واف اءي اميـ ( 4)
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همػي العػرب والعجػـ ميثلػة فػي ِشػّدة وءػيس  يئػد ف مػف  ػّواد ممدوحػه و  ل جعؿ ءطولة
  (1)مف الطو ؿ :ف آوؿ  ءشر ومحمد ءف معيذ

 َلَآػػػػْد أذمرااػػػػي ءػػػػيَس َعْمػػػػرٍو وُمْسػػػػِارٍ 

 

 ُرْسػػػػػَاميومػػػػػي مػػػػػيف ِمػػػػػْف إْسػػػػػِفْاِدَ يَذ و  

 

ب ايم ػػدًا علػػػ  أف الءطولػػػة الءػػػيس إلػػػ  ءطلػػي العػػػر ) ُ  حػػظ أف الشػػػيعر أضػػيؼو 
 ايحواؿ.العجـ فاي عيرضة اا جة ايحداث و الحآ آ ة حيلة في العرب أمي ءطولة 

ـُ الشيعر ممدوحه  يضي و  فآػد   الُآضية أحمػد ءػف أءػي داود ءطػً  فػي الخطيءػةُ آدِّ
 ساحضر فػي هػذا السػ يؽ و   أخذ مف فص   الم ـ حا  فيؽ ُخطءي  العرب المشاور ف

   (2)مف الميمؿ :ف آوؿ  ِ س ءف سيعدة اإل يدي

 ذا اْسػػػػػػػػااَطآاهُ أَجػػػػػػػػؿَّ ِمػػػػػػػػْف  ُػػػػػػػػسٍّ إو 

 

 أْجػػػػػَزؿِ ي ايمػػػػػوِر و أْلَطػػػػػَؼ فػػػػػرأ ػػػػػًي و  

 

   الصػػورة الفا ػػة فػػي و ػػر موضػػ  إلءػػراز شخصػػ ة حػػياـ الطػػيئي وظػػُؼ الشػػيعر و 
فاػو عاػد    س ر عل  خطيهءؿ إاه ُ ميثله و   سخيً  عاهل ؤمد أف ممدوحه ال  آؿ مرمًي و 

فاػػذا    ظاػػُر سػػخي  الممػػدوح فػػي اآد مػػه للضػػ ؼ أفضػػؿ مػػي عاػػدهو   حسػػف ظػػفِّ طيلءػػه
  (3)مف الءس ط : آوؿ  هالممدوح مسرؼ في المـر  س ئ العشرة للميؿ ءسءب شدة مرم

 إذا سػػػيَر ف ػػػػِه الظَّػػػػفل مػػػػيَف ءُمػػػػؿِّ مػػػػي

 

ِؿ  ػػػػػػػػػػػيِدـِ     ؤّمػػػػػػػػػػُؿ ِمػػػػػػػػػػػْف جػػػػػػػػػػػدَواُه أوَّ

 

 أسػػػي ت  ػػػداه ِعْشػػػرة المػػػيِؿ ءيلاَّػػػػدن

 

 أحسػػػػػػػػػػػَااَي ف اػػػػػػػػػػػػي ِخ َفػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػيِاـِ و  

 

   

                                                        
 .ٕٓٔ  ٕ  جفي مدح أءي سع د الثةري  ر ـ الآص دة اميـ  أءي د واف ( 1)
 .ٕ٘  ٕج  في مدح احمد ءف ُدواد اإل يدي   ص دة اميـ  أءي د واف ااظر: ( 2)
 .ٜٓٔ  ٕ  جفي مدح أءي سع د الّثةري   ص دة ر ـ  افسه :ااظر ( 3)
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ءػؿ   عدِّهيثرة عطي يه الاي ال  ممف حصرهي و مُ ش ُد الّشيعر ءمرـِ ممدوحه و مذلؾ 
راسمًي لذلؾ المساحضر   مثرة عطي يهيو   إّاُه  افوؽ عل  شخص يت عرفت ءءذلاي للميؿ

  .عادمي اساخدـ الشيعر  صورة خ يل ة في عجزه عف ءلوغ ممدوحه

شخصػػ ًة رجػػؿ ُعػػِرؼ ءشػػدة مرمػػه   ساحضػػر لاػػذِه الصػػورة و أسػػلوب الاماػػي ءلػػو 
وهػو َهػِرـٌ   الةءػرا  لاػي داحػس و و ػؼ اال ااػيؿ ءػ ف  ء مػف أجػؿ  مثرة مي أافَؽ مػف ميلػهو 

  (2)مف الءس ط :ف آوؿ (1)ءف ِسايف

ـْ ُ ْحَفػػػػػْظ اَػػػػػَذملُماي  مػػػػػـ اْفحػػػػػٍة لػػػػػَؾ لػػػػػ

 

 ال ِذَمَمػػػػػػػػيلصػػػػػػػػيِمِت المػػػػػػػػيِؿ ال إالر و  

 

 َمَواِهػػػػػػػٌب لػػػػػػػْو اَػػػػػػػَولَّ  َعػػػػػػػدَّهي َهػػػػػػػِرـٌ  

 

ـْ ُ ْحِصػػػاي َهػػػِرـٌ حاَّػػػ  ُ ػػػَرن َهرمػػػي   لػػػ

 

ب ءمعاػ  الشػخص )هػـر ءػف سػايفب و)هػايس هاي داللاه المػؤثرة ءػ ف للجو  ب )ـر هػـر
ءمعاػػ  الطػػيعف فػػي السػػف فآػػد اجسػػدت شخصػػ ة الممػػدوح مػػف خػػ ؿ هػػذا الجاػػيس فػػي 

 المساآءؿ. ت مؿ مر ـ في الميضي والحيضر و صورة ءطول ة في

ـُ الشػػيِعُر ممدوحػػه فػػي صػػورة الءطػػؿ الػػذي  (3)الػػوالي ميلػػؾ ءػػف طػػوؽ الّاةلءػػي وُ آػػدِّ
فػيظاروا   العفػيؼي  اصؼ ءه مف الّشجيعة والمـر والالآػ  و لماه و حسده  ومه؛ لعلو مازل

 ساحضػُر فػي هػذا السػ يؽ شخصػ ة حاي عزله الخل فػة مػف الجز ػرة و  الجفي له العداوة و 
حاػ    ُمعػيداة  ػر ش لػهومي ال  يه مػف حسػد و   س مه عل هصلوات اهلل و  الرسوؿ المر ـ
   (4)ف آوؿ: مف الميمؿ  هيجر مف ممة

                                                        
ُ ضرب ءه المثؿ و هو ممدوح ُزه ر ءف   مف أجواد العرب في الجيهل ة  هـر ءف ِسايف ءف أءي حيرثة المري ( 1)

 ب.ٕٛ/ ٛ) ايع ـ  ػؽ. ه ٘ٔميت  ءؿ اإلس ـ احو ساة   أءي ُسْلم 

 .ٓٛ  ٕج  في مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ   ص دة ر ـ  اميـ  أءي د وافااظر:  ( 2)
ولي إمرة دمشؽ   أم ر. ميف مف ايشراؼ الفرسيف ايجواد  أءو ملثـو  ميلؾ ءف طوؽ ءف عايب الّاةلءي ( 3)

َمُثَر   و اسءة إل ه  و ُاعرؼ ءرحءة ميلؾ  وءا  ءمسيعدة الّرش د ءلدة الرحءة الاي عل  الفرات  للماومؿ العءيسي
 بٕٕٙ/ ٘ هػ )ايع ـٜٕ٘اوفي في ساة  .و ميف فص حًي له ِشعر  ُسميااي في أ يمه

 .ٜٛ  ٕج في مدح ميلؾ ءف طْوؽ   ص دة  شرح الاءر زي ااظر د واف أءي اميـ ( 4)
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 حسػػػػػػػػػػػُد الآراءػػػػػػػػػػػِة للآراءػػػػػػػػػػػِة ُ ْرَحػػػػػػػػػػػٌة  

 

 أْ ػػػػػػػػػػَدـُ  أع ػػػػػػػػػػْت عَواِاػػػػػػػػػػُدهي وُجػػػػػػػػػػْرحٌ  

 

ـْ  ُػػػػػػػػػَرْ ٌش لػػػػػػػػػـ َاُمػػػػػػػػػفْ   آراؤَهػػػػػػػػػي ِاْلُمػػػػػػػػػ

 

 ال أْحَ ُماػػػػػػػػػػػػػػػػػي َاَاَآسػػػػػػػػػػػػػػػػػـُ َاْافػػػػػػػػػػػػػػػػػو و  

 

ػػػػػػػػػػدٌ   حاَّػػػػػػػػػػ  إذا َءَعػػػػػػػػػػَث الاَّءػػػػػػػػػػُي ُمَحمَّ

 

ـُ   ـْ وػػػػػػػػَدْت َشػػػػػػػػْحايؤُهـ َاَاَضػػػػػػػػرَّ  فػػػػػػػػْ ُا

 

سػػلـ هاػػي لػػ س ب صػػل  اهلل عل ػػه و اً )محمػػديعر عاػػدمي اساحضػػر الاءػػي المػػر ـ الشػػو 
امي مف أجؿ الايسػي واالعاءػير فآػد مف أجؿ أف   آرف شخص ة الممدوح ءشخص الاءي واا

رسػػوؿ اهلل الامػػوذج للءطولػػة " و لمػػـ فػػي رسػػوؿ اهلل إسػػوٌة حسػػاةلآػػد مػػيف  ػػيؿ اهلل اعػػيل  "
 .ي و ره مف ءاي الءشرفالميملة الاي ال اميد اوجد 

الصػفيت فػي  اػرُءِعِاـ ءاػذهِ و   ُر ءخ ئؽ ممدوح ه وط ِب ِفعيلِاـعادمي ُ ش د الشيعو 
امُمااػػي فػػي ؽ وظاورهػػي و الشَّػػيعُر هػػذِه الخ ئػػ ولمػػي ُ َءػػْ فَ   المجػػدأعلػػ  مرااػػب الُعلػػ  و 

الػذي ُعػِرؼ  (1)ءيِ ػؿ  اساحَضَر شخص ا ف مااي ضا ف مف الاير ُ العرءػي . لوِب الّايس
  فم ػػػؼ سػػػيئرهي  فػػإذا أراد مػػػدَحاي   اطلػػػُؽ لسػػػياه ف ِصػػُؼ أصػػػعءاي  ءعجػػزه عػػػف الاطػػػؽ

؛  ػػُذملاي م ػػؼَ  فػػإذا حػػيوَؿ ذَـّ أخ  مػػـ لػػـ  ػػدر  الػػذي ُاْشػػُاِاَر ءفصػػيحاه (2)سػػحءيف وائػػؿو 
   (3)يّاه ال  ِجُد ع ءًي ف اي  ف آوؿ: مف الميمؿ

 الُعلػػػػػ  ا آاػػػػػتَجػػػػػيُزوا َخ ئػػػػػَؽ  ػػػػػد 

 

 اجوُماػػػػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػػػػؿَّ الاَّػػػػػػػػػػػػ آِف أاَّاُػػػػػػػػػػػػفَّ  

 

 َ ْاَءػػػػػػػػػػػري َلػػػػػػػػػػػو أفَّ ءػػػػػػػػػػػيِ ً  الُمَفاَّػػػػػػػػػػػهِ 

 

 فػػػي َمػػػْدِحَاي َسػػػُاَلْت عل ػػػِه ُحُزْوُماَػػػػي 

 

  ْاَاحػػػػػػػػيلػػػػػػػو أفَّ َسػػػػػػػْحَءيَف الُمَفػػػػػػػوََّه و 

 

ـْ َ ػػػػػْدِر م ػػػػػَؼ َ ػػػػػِذ ُماي   فػػػػػي َذمِّاػػػػػي لػػػػػ

 

                                                        
أاظر: مو   الوراؽ  ماػيب ) الّاعر ػؼ ءيياسػيب و الااو ػه  .ُ ضرب ءه المثؿ في العيّ   ءي ؿ مف   س ءف ثعلءة ( 1)

 .ءذوي ايحسيب
  الءدا ػة و الااي ػة :ااظػر .أفَصػُ  مػف سػحءيف وائػؿ :فُ آػيؿ  ُ ضػرب ءفصػيحاه المثػؿ  سحءيف ءف زفر ءف إ ػيس ( 2)

 الجز  الثيمف.

و إءػراه ـ ءػف َوهػػب   ف ماصػورو الفضػؿ ءػف محمػد ءػ  مػدح عءػد الحم ػد ءػف ويلػػب  امػيـ  أءػي د ػواف  :ااظػر ( 3)
 .ٜٖٔ  ٕج  المياب
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ا آاػػتب فاػػي دالػػة علػػ  أف ممدوح ػػه ع الشػػيعر فػػي اخا ػػير ألفيظػػه احػػو ) ػػد أءػػدو 
دالػػة علػػ  أف مػػدحاـ  اءػػريب فاػػي عيل ػػة  ومػػذلؾ فػػي اخا ػػيره للفظػػة )أصػػحيب ممياػػة 
ممياػػة عيل ػػػة  ازلػػة و هػػو م ػػداف  اسػػيءؽ إل ػػه المػػيدحوف فاػػـ أصػػحيب مظػػيهر للع ػػيف و 

الػػذام ف علػػ  إخفػػي    ػػدرة اري وعػػدـمػػذلؾ اخا ػػيره للفظػػة ) ااحػػيب فاػػي دالػػة علػػ  الاػػو و 
 مآثر الممدوح ف.   

اءػد ؿ ومي لاذا المـر مف أثػر فػي سػعد و   ِرـَ ممدوحهأ ضًي عادمي ُ ءرز الشيعر مَ و 
مػػي و   ع سػػ  عل ػػه السَّػػ ـاجػػده  ساحضػػُر شخصػػ ة   مػػـر ممدوحػػه ح ياػػه لمػػي ايلػػه مػػف

وح إل  الجسد ءعَد مواه فداحػة الخطػب فشدة المػرب و   (1)ميف لد ه مف ُمعجزة إعيدة الرل
 ح  ػػه ءيلعطػػي  لػػذا مػػيف اللػػذاف ألمػػي ءيلشػػيعر جعػػ ه فػػي حمػػـ الم ػػت فاػػو  حاػػيج مػػف 

الممػػػدوح مح  ػػػًي لمػػػوا  الخطػػػوب ءمرمػػػه ممػػػي مػػػيف ع سػػػ   ح ػػػي المػػػوا   ف آػػػوؿ: مػػػف 
  (2)الءس ط

ـْ َدْعػػػػػَوٍة لػػػػي إذا   َمْمُروَهػػػػػٌة َاَزَلػػػػػتْ َمػػػػ

 

 اْسَاْفَحَؿ الَخْطُب  ي َع َّيُش  ػي ِعْ َسػ و  

 

لممدوحػػػػه الػػػػذي اشػػػػُاِار  (3)مػػػػذلؾ  ساحضػػػػر الّشػػػػيعر شخصػػػػ ة لآمػػػػيف الحمػػػػ ـو 
مشػػيهدهـ فيلممػػدوح فػػي مجػػيلس  ومػػه و   الاػػي ُ ظِاُرهػػي فػػي ايو ػػيت الصػػعءة  ءحمماػػه
)رأ ت اظ ر لآمػيفب ولػـ  : د  يؿ الشيعرو   ف اـ ءيلحممة ميف لآميف الحم ـ ميثؿ  اطؽ

؛ لذا فيلشػيعر  ؤمػد في الرؤ ة مف ال آ ف ءخ ؼ سمعت ذلؾ لمي  احآؽ آؿ )سمعتب و 
  (4)ف آوؿ: مف الوافر  ممدوحه ميثؿ في  ومه مثوؿ لآميف الحم ـ عل  أف

 فػػػػػػػإف َشػػػػػػػِاَد الَمَآيَمػػػػػػػَة َ ػػػػػػػْوـَ َفْصػػػػػػػؿٍ 

 

 رأْ ػػػػػػػػػػػَت َاِظ ػػػػػػػػػػػَر ُلْآَمػػػػػػػػػػػيِف الَحِمػػػػػػػػػػػ ـِ  

 

                                                        
 .ٜٗااظر: سورة آؿ عمراف آ ة  ( 1)
 ..ٖ٘ٙ  ٔج  في مدح َع َّيش ءف َلِا َعة الحْضَرميّ  اميـ  أءي د واف  :ااظر ( 2)
ُ لّآب  .معمر جيهلي  د ـ مف ملوؾ "حم ر" في ال مف  ُلآميف ءف عيد ءف ملطيط مف ءاي وائؿ مف حم ر ( 3)

 بٖٕٗ/ ٘ءيلرائش ايمءر  زعـ أصحيب ايسيط ر أّاه عيش ُعمر سءعة ُاُسور. ) ايع ـ 
 .    ٜٚ  ٕج  في مدح أحمد ءف عءد المر ـ الطيئي  اميـ  أءي د واف ااظر:  ( 4)
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مااػػػي الشػػػعرا  صػػػورهـ  امثػػػؿ ايحػػػداث والآصػػػص الاير خ ػػػة مػػػيدة خصػػػءة  سػػػاآي
االعاػزاز  ءرزوف ايصيلة في أدءاـ و ميض اـ ءحيضرهـ و  صلوف مف خ لاي وأفميرهـ و 
فعلػػ  صػػداهي  صصػػاـ وث آػػة الصػػلة ءػػافس مػػؿ شػػيعر  ػػيـ العػػرب وو ػػيئعاـ و أءاػػراثاـ و 

عر لػػذا فيلشػػي  سػػواً  فػػي العصػػر الجػيهلي أو اإلسػػ مي أجملاػيُاظمػت أعظػػـ الآصػػيئد و 
  مسػػاجدات  ضػػعاي ءػػإزاعاػػدمي  ساحضػػر مثػػؿ هػػذه الآصػػص وايحػػداث فػػي  صػػ داِه و 

ُ حػػرؾ فػػي وجػػداااي سػػيئر فاػػو  صػػؿ ءطولػػة الميضػػي ءيلحيضػػر و  ايحػػداث فػػي عصػػره
ايحػػػداث الءطولػػػة وصػػػورهي فػػػي الػػػافس والاػػػي ارسػػػخت ءفضػػػؿ هػػػذه الآصػػػص و معػػػياي 

 ااػػز لاػػي الوجػػداف لػػذا سػػرعيف مػػي اسػػاج ب لاػػي الػػافس و   الاير خ ػػة فػػي افػػس مػػؿ عرءػػي
ءيلو ػػيئ    العصػػر الحػػد ثالعصػػر الآػػد ـ و  الشػػعرا  العػػرب فػػيولآػػد اسػػاعيف العد ػػد مػػف 

ومياػػت لاػػذه ايحػػداث ءصػػميت   اي ػػيـ الاػػي حػػدثت للعػػرب فػػي العصػػور السػػيءآة لاػػـو 
ا أءػػو امػػيـ  ساحضػػر الػػؾ فاػػذ  ووػػدت ماداولػػة ءػػ ف الاػػيس  واضػػحة فػػي مجػػرن الاػػير ُ

الػر    صػء حة خػيزر ووف ػؼ) مجػرن الاػير ُ مثػؿ اي يـ الاػي مػيف لاػي أثػر فػيالو يئ  و 
ظاػير ءطولاػه و  في رسـ (1) أ يـ الم ببو  شػجيعاه صورة ممدوحه إسػحيؽ ءػف إءػراه ـ واا

ءراز هذِه الو عةو   ءيالااصير عل اـ (2)في حرءه ضد المحمرة أّااي أرءت عل  وْ عػيت و   اا
الدولػة ي لاي مف أثر فػي حمي ػة الػدِّ ف و ؛ لموأاست حروب الملوؾ الماآدمة  مف ميف  ءله
 .(3)ف آوؿ: مف الوافر  اإلس م ة

 َمَحػػػػػػػْوَت ِءاػػػػػػػي وَ ػػػػػػػيئَ  ِمػػػػػػػْف ُملػػػػػػػوؾٍ 

 

  ػػػػػػػػػػػد َمػػػػػػػػػػػاَت الخػػػػػػػػػػػيِفَآْ فِ و  ُمػػػػػػػػػػػفَّ و  

 

                                                        
 والُحص ف. وف ؼ   َفُآِاَؿ عء د اهللالُحص ف ءف ُام رـ  ءف ايشار والمخاير الثآفي و صء حة خيزر: و عة إءراه  ( 1)

 أ يـ الم ب: هذه اي يـ مف حرب الءسوس.       جرت ف ه حرءًي  د مة ء ف معد وال مف.اسـ موض الرِّ  :

ػػػػػا ة  مػػػػػف أاءػػػػػيع الءيءم ػػػػػة :المحمػػػػػرَّة ( 2)   ُسػػػػػملوا ءػػػػػذلؾ لصػػػػػءةاـ ث ػػػػػيِءاـ ءػػػػػييحمر أ ػػػػػيـ ءيءػػػػػؾ) مو ػػػػػ  الػػػػػدلرر السَّ
dorar.net/article/436 

 .ٕ٘ٔص   ٕج في مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ  اميـ  أءي د واف :ااظر ( 3)
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 َصػػػػػػػءْ َحَة َخػػػػػػػيِزٍر أْاسػػػػػػػْت وَمْاػػػػػػػَون

 

 الُحَصػػػػػػػػػػػػػػػػْ فِ ُعَءْ ػػػػػػػػػػػػػػػػِد اهلِل ِفْ اػػػػػػػػػػػػػػػػي و  

 

 وِفْ ػػػػػػػػػػَؼ الػػػػػػػػػػرِّ ِ  إْذ َدَلَفػػػػػػػػػػْت َمَعػػػػػػػػػػدٌّ 

 

 ُأْسػػػػػػػػػػػػػػػَرُة ِذي ُرَعػػػػػػػػػػػػػػػْ فِ ِءيْجَمِعاػػػػػػػػػػػػػػػي و  

 

ْدٍر فػػػي وزواػػػي َءػػػ ة اااصػػػير الُمسػػػلم ف علػػػ  المشػػػرم فأهم ػػػ  ساحِضػػػُر الشػػػيعرو 
لِعَظػـِ  مػي َحّآَآػُه   ِذلَّػٍة للمػيفر فالااصػيرات مػف ِعػزٍَّة للمسػلم ف و مي حّآَآْاُه هػذه او   ُحا فو 

زالة الفااة الاي ُاَمدُِّر ماَءَعػُه الصػيفيو   ممدوحه مف اااصير عل  الُمْحَمرَّة ف آػوؿ: مػف   اا
   (1)الوافر

 ْف أذَمَرْااػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػوـَ َءػػػػػػػػػػػػػػػْدرٍ لمػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 ُمْشػػػػػػػػػػَاَجَر ايِسػػػػػػػػػػاَِّة فػػػػػػػػػػي ُحَاػػػػػػػػػػْ فِ و  

 

وم ة فصء حة خيزر ووف ػؼ عيطفة الشيعر الد ا ة اءدو ءيرزًة هاي م  عيطفاه الآو 
و رهػػي مػػف أ ػػيـ العػػرب اءػػدو ميثلػػة ءخ ػػيؿ الشػػيعر  ساحضػػرهي مػػ  الػػر   و ػػـو المػػ ب و 

الػػذي  ءػػدو للشػػيعر أف و ػػيئ  الآيئػػد مػػ  إسػػحيؽ ءػػف إءػػراه ـ علػػ  المحمػػرة و  حػػرب  يئػػده
عيطفة الشػيعر الد ا ػة اءػدو  أهم ااي وذلؾ يف د أاساه هذه اي يـ عل  عظماي و هؤال  
الد ا ػػة لعلاػػي اثءػػت  ػػوة عيطفاػػه و   حاػػ فب)ءدر و مػػػ حػػ ف  ػػذمر المعػػيرؾ اإلسػػ م ة  أ ػون

 وو ػػيئعاـ  آػػوؿفػػي  ولػػه عػػف أ ػػيـ العػػرب )محػػوت ءاػػي..ب ولماػػه مػػ   معػػيرؾ المسػػلم ف 
هػذه المآيءلػة ءػ ف المػو ف ف لاػي أثرهػي فػي  اممػف العيطفػة الد ا ػة عاػد و  لمف أذمرااػي..ب)و 

   .أءي اميـ

صػاي وأ يماػي لرسػـ  صيـ المثؿ المػراءط ءيحػداث العػرب و مذلؾ  ساحضر أءو امو 
    إشػػػيرة إلػػػ  فسػػػيد  (2)مػػػف ذلػػػؾ  ػػػولاـ" آخػػػر الَءػػػزِّ مػػػيف علػػػ  الَآُعػػػود"صػػػورة الءطػػػؿ  و 

                                                        
 .ٙ٘ٔص  ٕج في مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ  ر ـ الآص دة ( 1)
وضعوا رؤوَساـ في اص دوف فلآ اـ أعداؤهـ فآالوهـ و ميف رجٌؿ  د أخرج ءا ه    هذا المثؿ في حرب الءسوس ( 2)

رؤوِس ءا ه  د فلّمي َفَاَ  ايوع ة اظَر إل فظّف أّاُه موِ ر َص ْ أوع ة الّص د عل  ُ عود ميف لاـُ و وّجاوه ء ااـ 
فذهءت مثً  في مؿ هيلؾ. شرح ايعلـ الّشاامري لد واف أءي   خ ير الءز جي  عل  الآعود :فآيؿ
 .ٕ٘ٗ/ٔ اميـ
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ااااػػي  أمػػرهـ علػػ   ػػد ممدوحػػه أءػػي سػػع د الّثةػػري  ف آػػوؿ: مػػف و   جاػػودهأحػػواؿ ءيءػػؾ و 
     (1)الوافر

 وِهْرَجيمػػػػػػػػػػػػًي َءَطْشػػػػػػػػػػػػَت ِءػػػػػػػػػػػػِه َفآْلاػػػػػػػػػػػػي

 

 ِخَ ػػػػػػػيُر الَءػػػػػػػزِّ مػػػػػػػيَف علػػػػػػػ  الَآُعػػػػػػػودِ  

 

 شدة الاام ؿ.والمثؿ ءذلؾ  عمس  وة الّصدمة و 

موسػ  عاػدمي أراد أمػرًا ءسػ طًي   ساحضػر الشػيعر الآصػص الػد اي مآصػةمػذلؾ و 
 إشػػػيرة إلػػػ  ممدوحػػػه الػػػذي أراد أمػػػرًا ه اػػػًي مػػػف الخل فػػػة  (2)فيصػػػء  اء ػػػًي لءاػػػ  إسػػػرائ ؿ

 (3)فيصء  ذا مازلة عظ مة عاده  ف آوؿ: مف الُماَسِرح  الُمعاصـ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياي َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد رأْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ُزْلَفاَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ 

 

 ِعْاػػػػػػػػػػػػػػػػَد إمػػػػػػػػػػػػػػػػيـٍ ِءُآْرِءػػػػػػػػػػػػػػػػِه َأِاػػػػػػػػػػػػػػػػسِ  

 

 َلػػػػػػػػػػػهُ ِظلِّػػػػػػػػػػػِه و اُْءَاػػػػػػػػػػ  المَعػػػػػػػػػػػيلي فػػػػػػػػػػػي 

 

 ُمْخػػػػػػػَاَلسِ  َوْ ػػػػػػرُ  الُمْلػػػػػػػؾِ  ِمػػػػػػف َحػػػػػػظٌ  

 

 َصػػلَّ  علػػ  روِحػػِه الػػرَّبل فػػإفَّ موسػػ  و 

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًة مث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَة الآُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدسِ  

 

ـُ ُءْةَ ِاػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ َصػػػػػػػػػػػػػػػػػيَر َاِءّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػًي و   ُعْظػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػ ِ  أو  ػػػػػػػػػػَءسِ    فػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػْذوٍة للصِّ

 

ػػػيعر لآػػػوة إصػػػرار  (4)هػػػذا مػػػف َصػػػرِّي"المثػػػؿ الآيئػػػؿ " ومااػػػي أ ضػػػيً  اساحضػػػره الشَّ
   (5)ف آوؿ: مف الميمؿ  ممدوحه عل  الا ؿ مف عدوِّه ءيءؾ الُخرميّ 

 أْ َآػػػػػػػػػَف أاَّػػػػػػػػػهُ َاِخػػػػػػػػػَذ الفػػػػػػػػػراَر أَخػػػػػػػػػًي و 

 

 ِصػػػػػػػػرِّيل َعػػػػػػػػْزـٍ ِمػػػػػػػػْف أءػػػػػػػػي َسػػػػػػػػمَّيؿِ  

 

                                                        
 .ٕ٘٘  ٔ جفي مدح محمد ءف سع د الّثةري  اميـ  أءي ااظر: د واف ( 1)
 بٖٔ - ٛااُظر: سورة طه   مف آ ة)  ( 2)
 .ٖٚ٘ص  ٔجفي مدح ميلؾ ءف طوؽ   اميـ  أءي د واف ااظر: ( 3)
أصله مي أخءراي أءو أحمد      و ْصُدُؽ عزمه عل  الشي   ف   اثاي عاه حا   ايله َ ) ُ ضرب مثً  للرجؿ  ( 4)

يؿ ايسدي ماامًي في د اه   فضلت ميف أءو سمَّ  عف افطو ه   عف أحمد ءف  ح    عف اءف ايعراءي  يؿ:
اي اه . فحلؼ ال  صلي أو  ردهي اهلل   فيصيءاي و د علؽ زميماي ءشجرة   فآيؿ: علـ اهلل أاَّاي صري    آوؿ 

: جمارة ايمثيؿ  أءو رااظٓأصررت عل   م اي فردهي.  يؿ الش ُ أءو ه ؿ رحمه اهلل: فُضرب ءه المثؿ 
 ب  ٖ٘ٔ/ٔالعسمري  ه ؿ

 .ٗٙ  ٕ  جظر: د واف أءي اميـ  في مدح المعاصـاا ( 5)
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موافآػػػة المشػػػ ئة صػػػرار الممػػػدوح علػػػ  اللحػػيؽ ءعػػػدوه و فيلشػػيعر  ؤمػػػد علػػػ  شػػدة إ
 .مي ميف مف أمرهو ضرب لذلؾ  م ف أءي سمَّيؿ و  هاإللا ة له لشدة  آ ا

 الشخصيات المقتبسة من عالم الحيوان: - 3

  ود يااػػػيوااآػػػؿ فػػػي مسػػػيلماي و   العرءػػػي هػػػو اءػػػف الصػػػحرا  عػػػيش علػػػ  أرضػػػاي
 ػػػػؿ فعاػػػػدمي رأن أّف الخ  اسػػػػاخدماي ءاػػػػيً  علػػػػ  صػػػػفياايو   واسػػػػاياس ءػػػػءعض ح واايااػػػػي

ػػءر وظَّفاػػي ع  الةػػزوااصػػؼ ءيلسػػرعة وظَّفاػػي للحػػرب و  ػػؿ والصَّ اػػدمي رأن فػػي الاي ػػة الاَّحمل
وعاػدمي اظػر   رأن ماػه الوفػي  اسػاخدمه للحراسػةوعاػدمي أحسػف للملػب و   السػفرللااآؿ و 

ده الجمػؿ حآػللذئب وايء  سلومه وجد ف ػه الممػر والػدَّهي   وايسػد ه ءاػه و واػه واا دامػه و 
لػػت هػػذه الح وااػػيت إلػػ  رمػػو   همػػذاو  واااآيمػػه... ز فػػي مخ لػػة الثآيفػػة العرء ػػة  سػػامدل ُحوِّ

 مااي المعياي الاي اشاارت ءاي. 

 لػػة العرء ػػة لآػػد وظَّػػؼ أءػػو امػػيـ فػػي شػػعره صػػورة ايسػػد الاػػي اراءطػػت فػػي المخو 
 يئػدًا مآػدامًي و   ؛ لُ ظار لاي ممدوحه أءي سع د الثةري ءطً  في الحػربءيإل داـ والّشجيعة

  (1)ف آوؿ: مف الطو ؿ  في طر آه الصعوءيت الاآؼو   ال  رحـُ عدّواً 

ـُ  ومػػػًي ِءعػػػيِمسٍ  ػػػْرَوي  ومػػػي ايَسػػػُد الضِّ

 

 َصػػِرْ َمَاُه إْف أفَّ أو ءْصػػَءَص الَمْلػػبُ  

 

؛ لمػػػي ًي وظَّػػػَؼ أءػػػو امػػػيـ صػػػورة ايسػػػد ومػػػي ُعػػػِرَؼ عاػػػه مػػػف سػػػ يداه لجاسػػػهأ ضػػػو 
وأاَّػػُه   ؽممدوحػػه ميلػػؾ ءػػف طػػو َءػػ ِّف مازلػػة ل ُ  ؛الا ءػػةو   اإل ػػداـءػػه مػػف الشَّػػجيعة و ااَّصػػَؼ 

  (2)مف الميمؿ :ف آوؿ  رئ ُسايس ِّد  ء لاه و 

 ميِلمػػػػيً  َطلءػػػػْت َفاَػػػػ  ُجَشػػػػـِ ءػػػػف َءْمػػػػرٍ 

 

(3)ِهَزْءَرهػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدِّْلَايثَيِضػػػػػػػػػػْرَويَمَاي و  
 

 

                                                        
 .ٛٓٔ  ٔج   في مدح خيلد ءف  ز د الش ءياي  شرح الاءر زي  ااظر: د واف أءي اميـ ( 1)
 .ٜٙٔص  افسه   في مدح  ميلؾ ءف طْوؽ :ااظر ( 2)
ْلػَايث: ايسد السر   ( 3)  فاو  شءه ممدوحه ءييسد السر  .  الػدِّ
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ي هػػي عل ػػه مػػف الضػػخيمة  مػػشػػمل ة و أ ضػػًي اساحضػػر أءػػو امػػيـ صػػورة ايسػػد الو 
  أءػػي سػع د محمػد ءػف  وسػػؼ الطػيئي أه ػب مػف ايسػػد ؛ لُ ءػ ف أفَّ ممدوحػه الآيئػدوالرهءػة

   (1)مف الءس ط :ف آوؿ  أهوؿ ماظراً و 

ـُ ُرؤَ اػػػػهُ  ػػػػروي  لػػػػو َعػػػػي َف ايسػػػػُد الضِّ

 

ـَ أف َظػػػػفَّ ُرْعءػػػػًي أاَّػػػػُه ايَسػػػػدُ    مػػػػي لػػػػ 

 

ءػػه وِءيلممػػيف الػػذي  ت يصػػدًا الا ءػػة الاػػي اراءطػػ مػػذلؾ  ساحضػػر أءػػو امػػيـ ايسػػدَ 
الػػذي   لممدوحػػه أءػػي سػػع د الثةػػري  شػػجيعاهوذلػػؾ ءسػػءب إ دامػػه و    ػػزأر ف ػػه صػػوؿ و 

    (2)أصء  الثةر ور في له ءسءب وجوده ف ه  ف آوؿ: مف الميمؿ

ػػػػػػػػػُءِ  الػػػػػػػػػذي ِءَزئ ػػػػػػػػػِرهوَ   َعػػػػػػػػػَزْزُت ءيلسَّ

 

(3)أْصػػػَءَحت الثلُةػػػوُر َورْ فػػػيو  أْمَسػػػتْ  
 

 

 صػػػوؿ فػػػيلثةور أصػػػءحت ور فػػػي أي مرءعػػػي يءػػػي سػػػع د الثةػػػري  صػػػوؿ ف ػػػه ممػػػي 
  .ايسد في الةر ؼ

حػيمي علػ    مذلؾ  ساحضر صورة ايسد وهو ملٍؽ ذراع ه  ءيلوص د أميـ عر اه
  (4)ف آوؿ: مف الوافر  هو  حمي ج شهلممدوحه أءي سع د الثةري و   مي ورا ه مف أوالده

  (4)الوافر
 هػػػػػػػػػػو ُمْلػػػػػػػػػػؽٍ َرأوا لْ ػػػػػػػػػػَث الَةِر فػػػػػػػػػػِة و 

 

 ِذَراَعْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػِه َجِمْ عػػػػػػػػػػػػػػػػػًي ءيلَوِصػػػػػػػػػػػػػػػػػ دِ  

 

 َسػػػػػػػ ْرُفُؿ فػػػػػػػي الَمَعػػػػػػػيلي َعِلْ مػػػػػػػًي أفْ 

 

 إذا مػػػػػػػي ءػػػػػػػيَت َ ْرُفػػػػػػػُؿ فػػػػػػػي الحد ػػػػػػػدِ  

 

 
 

  

                                                        
 .ٕٕٗ.  صٔج   في مدح أءي سع د الّثةرياميـ  أءي د واف :ااظر ( 1)
 .ٕٛٗص   في مدح أءي سع د الّثةري   افسه :ااظر ( 2)
 الةر ؼ: الشجر المث ؼ الملاؼ. ( 3)

 .ٕٗ٘ص  ٔج  في مدح أءي سع د الّثةري  ر ـ الآص دة  افسه :ااظر ( 4)
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فميااػػي مملماػػه الاػػي  فيلممػػدوح راءػػض ءوصػػ د الػػء د أي مػػداخلاي مػػف جاػػة الثةػػور
هػي ل سػت مػف حر ػر ءػؿ هو  و ف أّف ث يب المعيلي الاػي  رفػؿ ف اػي ايءطػيؿ ال ءرحاي و 

 دروع. هي مف س وؼ و 

   إّاػه  )السِّػْم ب الدَّهياراءط في مخ لة العرب ءيلممر و   ساحضر أءو اميـ ح واايً و 
و ذلػػؾ إشػػيرة لممدوحػػه  وااف ػػذًا لعزمػػه  أدهيهػػي خءثػػيً السِّػػءيع و  هػػو مػػف أممػػرولػػد الػػذئب و 

 (1)مف الطو ؿ ف آوؿ:  الآيئد أءي سع د الثَّةري

 أْرَضػػػػػػػػػػَعْاُه ثُػػػػػػػػػػِد َّايَرء ػػػػػػػػػػُب ُملُػػػػػػػػػػوٍؾ 

 

ػػػػػػػعيِلؾُ ِسػػػػػػْمٌ  َاَرءَّْاػػػػػػػه الرِّجػػػػػػػيُؿ و    الصَّ

 

اااصػػيره علػػ  جػػ ش ـب و المعاصػػامػػيـ أف ُ ءػػ َف أثػػر  ػػوة ممدوحػػه )وعاػػدمي أراد أءػػو 
اػػوفلسب مػػف فيساحضػػر لصػػورة هػػرب  يئػػد الػػرـو )  الػػرـو أاػػ  ءصػػورة مػػف جػػ ش العػػدو

هػػو و   ب ذمػػر الاعػػيـ احد ػػداً سػػرعاه واخءطػػه أثاػػي  فػػراره ءصػػورة )الظلػػ ـ  أرض المعرمػػة
  (2)ف آوؿ: مف الءس ط  الاخءط أثاي  فرارهو   الحمؽلاِّفير والسرعة و الذي َاِصُفُه العرب ءي

 ُمػػػػػػػػػػػومًَّ  ءف ػػػػػػػػػػػػيِع ايرِض ُ ْشػػػػػػػػػػػػِرُفهُ 

 

 ِمػػْف ِخفَّػػِة الخػػوِؼ ال ِمػػْف ِخّفػػِة الّطػػَربِ  

 

 فآْد    إْف َ ْعُد ِمف َحرِّهي َعْدَو الظَّل ـِ 

 َأْوَسْعَت جيِحَماي مف َمْثَرِة الَحًطبِ  

؛ ل صػػػور أءػػػو امػػػيـ صػػػورة )الآشػػػعـب وهػػػو المسػػػف مػػػف الاسػػػوروأ ضػػػًي  ساحضػػػر 
  (3)ف آوؿ: مف الخف ؼ  درا ة ءييموره أءي سع د ءيّاه صيحُب اجرءٍة و ممدوح

 ػَمػػػػػػػػػػػػػػػػْف هػػػػػػػػػػػػػػػػوأراُدوَؾ ءيلَءَ ػػػػػػػػػػػػػػػػيِت و 
 

 َعِسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ءيذا ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػراِدي ُمايِلعػػػػػػػػػػػػػػػػػًي و  

 

ـَ السَِّ يَسػػػػػػػػػِة َ ػػػػػػػػػد ّثآَّػػػػػػػػػَفػػػػػػػػػَرأْوا   ػَ ْشػػػػػػػػػَع
 

 الُآُلوءػػػػػػػػػػػيَؼ ِمػػػػػػػػػػػْف ُجْاػػػػػػػػػػػِدِه الَآاػػػػػػػػػػػي و  

 

 ايمور.خءرة ومراس الممدوح ءيلس يسة و  فاذه الصورة اعمس طوؿ

                                                        
 .ٛٙٗ  ٔج في مدح أءي سع د الّثةري  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 1)
 .ٙٗص   في مدح المعاصـ  ااظر: افسه ( 2)
 .ٜٚص في مدح أءي سع د الثَّةري  اميـ أءي د وافااظر:  ( 3)
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سػرعة فػي صػ دهي و ساحضر أءو اميـ صورة الصآور ومي َااَّصُؼ ءه مف ماػيرة و 
شػػجيعة فػػي صػػ دهـ لاءطػػيؿ  مدوحػػه ومػػي  ام ػػزوف ءػػه مػػف سػػرعة و لفرسػػيف م  لفرائسػػاي

   (1) آوؿ: مف الميمؿ

 ُماُػػػػػػػػػواِافَّ َفػػػػػػػػػوارٌس ءيلَخْ ػػػػػػػػػِؿ َفػػػػػػػػػْوَؽ 

 

ػػػػػػػػػُآوِر إذا َلِآػػػػػػػػػْ َف ُءَةيثػػػػػػػػػي   ِمْثػػػػػػػػػُؿ الصل

 

الاةلػب عل ػه مػػف دائػه ُءةيثػًي ضػع فًي  سػاؿ صػ ده و هػو ءػذلؾ  جعػؿ مػف صػورة أعو 
  ءؿ هؤال  الفوارس.

الاَّػَرءلِص و ساحضر أءو اميـ )ايْفعوافب وهو ذمر الح ة؛ لمي  ام ز ءه مف الشِّػدَّة و 
اراعػد لػه الفػرائص إذا الذي اآشعر له ايءػداف و  الماظرو   الادؼم  السرعة في إصيءة 
ءيلا ءة والشِّدَّة عل   حه أءي المة ث الرافآي الذي  اصؼلممدو   الءصر و   عل  رؤ اه

 : (2)ف آوؿ  المخيلف ف أمره

 ح َّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة أْفُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواَف ِلْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ وَ 

 

 َ ع ػػػػػػػػػػػػُث فػػػػػػػػػػػػي ُمْاَجػػػػػػػػػػػػِة الَعُ ػػػػػػػػػػػػوثِ  

 

راتٍ   َاْةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدو الَماي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخَّ

 

 َوْ فػػػػػػػػػػػػػػًي علػػػػػػػػػػػػػػ  َسػػػػػػػػػػػػػػمِِّه الاَِّف ػػػػػػػػػػػػػػثِ  

 

 .ءثه الرعب في افوس المخيلف فوالصورة اعمس ه ءة الممدوح وسطواه و 

 

 

 

 

 

                                                        
 .ٔٚٔ  صفي مدح ميلؾ ءف طوؽ  ااظر: افسه ( 1)
 .ٙٚٔص  في مدح أءي الُمة ث موس  ءف إءراه ـ الرَّافآي  ااظر: افسه ( 2)
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الرعػب و   المخ لػة العرء ػة ءيلفاػؾ و ساحضر أ ضًي أءو اميـ )الح ةب الراءيطاػي فػي
ي السػػػ ئ إذا أءصػػػػرهي و عاػػػػإضػػػيفة لشػػػػملاي المخ ػػػؼ و   فػػػي ايمػػػيمف الاػػػػي اعػػػ ش ف اػػػػي

  الػػػدَّهي الػػػذي ُعػػػرؼ ءػػػيلممر و  (1)أءػػػي عءػػػد اهلل أحمػػػد ءػػػف أءػػػي ُدؤاد لممدوحػػػه اإلاسػػػيف 
 (2)ف آوؿ: مف الخف ؼ

 َحَمػػػػػَؿ الِعػػػػػْبَ  ميِهػػػػػػٌؿ َلػػػػػَؾ أْمَسػػػػػػ 

 

َمػػػػػػػػػػػػػيِف ءيلمرَصػػػػػػػػػػػػػيدِ    ِلُخطُػػػػػػػػػػػػػوِب الزَّ

 

 عػػػػػػػػػػيِاٌؽ ُمْعاَػػػػػػػػػػٌؽ مػػػػػػػػػػَف الاُػػػػػػػػػػوِف إالَّ 

 

 ِمػػػػػػػػػػػْف ُمآيسػػػػػػػػػػػية َمْةػػػػػػػػػػػَرـٍ أو اجػػػػػػػػػػػيدِ  

 

 الحميئػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػهللَحَمػػػػػػػػػػػػػػػػػيالت و 

 

 َمُلُحػػػػػػػػػػػػػػػػػوِب الَمػػػػػػػػػػػػػػػػػواِرِد ايْعػػػػػػػػػػػػػػػػػَدادِ  

 

 ُملِّئْاػػػػػػػػػػػػػػَؾ ايْحسػػػػػػػػػػػػػػيُب أيل ح ػػػػػػػػػػػػػػيٍ   

 

 !أْزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة وَح َّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة َوادِ  وَح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

  الاَّحملػؿو ساحضر أءو اميـ صورة )الجمػؿب ومػي  اصػؼ ءػه مػف معػياي الصػءر و 
رادة لُػُه لاػـ  االااآيـ واا واَلااآيمػه إذا   لصءر ممدوحه )ميلؾ ءف طو ؽب عل   و مػه واحمل

  (3)مف الءس ط :ف آوؿ  رماوا للءةي عل ه

 ال َاْجَعلُػػػػوا الَءْةػػػػَي َظْاػػػػرًا إاَّػػػػُه َجَمػػػػؿٌ 

 

 الػػػػػػػاَِّآـِ  ِمػػػػػػَف الآِطْ َعػػػػػػِة َ ْرَعػػػػػػ  واِديَ  

 

فيلشيعر  ؤمد عل  أف طوؿ صءر ممدوحه عل  أعدائه ال  عاػي اجػيهلاـ فصػءره 
 اافّجر.مي هو إال ءوادر اااآيمه الاي اوشؾ أف 

 

                                                        
و لػه مػ  المعاصػـ فػػي   مػيف معروفػًي ءػيلمرو ة و العصػء ة  هػػٓٙٔولػد ءيلءصػرة سػاة   هػو أحمػد ءػف أءػي ُدواد ( 1)

و مػيف مػف أصػحيب واصػؿ   ذلؾ أخءي ر ميثورة اشي  في طلب العلـ و خيصًة الفآه و الم ـ حّا  ءلػِ مػي ءلػِ
ءػه المعاصػـ و جعلػه  يضػي الُآضػية فػي خ فاػه  ءف عطي   فصير إلػ  االعاػزاؿ المعاصػـ  و و لّمػي مػيت    رَّ

اوّل  ءعده الواثؽ ءيهلل حُسات حيؿ اءف أءي دواد عاده و لّمي اوفي و اول  الماومػؿ ُفلػل اءػف أءػي دؤاود فػي أوؿ  
ػعرا  ٕٓٗ) اوفي ساة  خ فاه / ص ٔو مػااـ أءػو امػيـ ) وف ػيت ايع ػيف   هػب  ءءةػداد مدحػه جميعػة مػف الشل
 بٜٔػٔٛ

 .ٜٗٔ  ٔج في مدح أءي عءد اهلل أحمد ءف أءي ُدؤاد   زيشرح الاءر   ااظر: د واف أءي اميـ ( 2)
 .ٜٗص  ٕ  جفي مدح  ميلؾ ءف طوؽ الاةلءي  اميـ  أءي د واف :ااظر ( 3)
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لممدوحػػه الػػوز ر   فػػي جمعػػه لضػػروب السػػ ر ومػػذلؾ  ساحضػػر صػػورة )الجمػػؿب
  (1)مف الءس ط ف آوؿ:  محمد ءف عءد الملؾ الز يت الذي  جم  شّا  المواهب

 رَحػػػػػػػػيوز ػػػػػػػُر َحػػػػػػػػٍؽ ووالػػػػػػػي ُشػػػػػػػػْرطٍة و 

 

 ُمْحَاِسػػػػػػػبُمْلػػػػػػػٍؾ وِشػػػػػػػْ ِعيٌّ و ِد ػػػػػػػواف  

 

(3)الَمَرطػػػ الَمػػػَذمِّي َسػػػْ ُره  (2)مػػػييْرَحِءيِّ 
 

 

(4)لَخَءػػػػبُ ا الاَّْآِر ػػػبُ والَوْخػػػُد والَمْلػػػُ  و  
 

 

 فيلممدوح  ج د شا  هذه المواهب ممي  ج د الجمؿ سيئر ضروب الس ر.

 نماذج من الطبيعة: -4

مد اإلاسػػيف ا سػػالءػػيس الاػػي مث ػػرًا مػػي ة و امثػػؿ الطء عػػة ءشػػا  مظيهرهػػي صػػورة للآػػو 
امػػيمً  للءطولػػة فاطػػوؿ ايمطػػػير فيلطء عػػة امثػػػؿ اموذجػػًي م .الفاػػوةمااػػي مظػػيهر الآػػوة و 

وعػػورة الجءػػيؿ مػػؿ هػػذا أو و ػػره  عػػد وطة ػػيف الءحػػير واػػدفؽ ايااػػير و اشػػاداد السػػمـو و 
ااػػػي فػػػي سػػػيئر مظػػػيهر مظاػػػرًا ءطول ػػػًي اءػػػدو الطء عػػػة مػػػف خ لػػػه ملامػػػًي لاءطػػػيؿ ُ حيمو 

مشػػيهدااه  تسػػفير مثُػػرَ هػػذه اي ءسػػءبو   لآػػد مػػيف أءػػو امػػيـ ذا أسػػفيٍر ما حآػػةءطولااػػي و 
أعجب ءاي حا  أاػه اسػاعيض ءاػي لمآدمػة  صػيئده ممػي و   ظواهرهي المحسوسةللطء عة و 

   .في اشم ؿ صوره الفا ة فميات ذا أثٍر ءيلِ  ء اي ف مي سءؽ

المي " في حيالاػه ف مـر وشجيعة  ممدوح ه  ساوحي صورة "فيءو اميـ ح ف ُ عءرع
وِضػػٍ  للّاْعء ػػر عػػف جػػود ءحػػرب إذ وظََّفػػه فػػي و ػػر موسػػ ؿ و المخالفػػة مػػف )و ػػث ومطػػر 

 .شجيعاه الفيئآةو   ووزارة علمه  سخيئهممدوحه ومرمه و 

                                                        
 .ٖ٘ٔ  صٔ  جفي مدح  الوز ر محمد ءف عءد الملؾ الز يت  اميـ  أءي د واف  افسه :ااظر ( 1)
 .ايرحءي جمؿ ماسوب إل  أرحب حي مف ال مف ( 2)
 .و  ّلمي ُ سَاْعَمؿ في ايءؿ  )المرط ب: ضرب مف العدو ساؿ ( 3)

 .و)الوخد و الَمْل  و الخءبب:ضرب مف س ر اإلءؿ .)الاآر بب: ضرب مف الس ر َ لَّمي ُ ساعمؿ م  ايءؿ ( 4)
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  هػو ااسػيعه وعػدـ اضػوءهضر أءرز معا  مػف معػياي )الءحػرب و فيءو اميـ  ساح 
عػدـ و   مثػرة إعطيئػهو   لمـر الخل فة المعاصػـ  ؛ لمثرة مي ف ه مف الخ راتمرار عطيئهوا

 (1)ف آوؿ: مف الطو ؿ  مي عاده اضوب
 ُهػػػَو الءحػػػػُر ِمػػػْف أيِّ الاَّػػػػواحي أاْ اَػػػػهُ 

 

اُػػػػػه الَمْعػػػػػروُؼ و    الُجػػػػػوُد سػػػػػيِحُلهْ َفُلجَّ

 

 عرا  مػف مػدح ممػدوح اـ"الءحػر" علػ  و ػر مػي اعاػيده الشلػ ومذلؾ وظََّؼ أءو اميـ
فيساحضػػر الءحػػر فػػي صػػفة مػػف صػػفياه وهػػي السػػرعة المػػدمرة لمػػؿ مػػي ُ آيءػػؿ   ءػػيلمـر

  اصػػػـ وج شػػػه علػػػ  ملػػػؾ الػػػرـو لسػػػرعة اااصػػػير ممدوحػػػه الخل فػػػة المع  أمواجػػػه الاػػػيدرة
  (2)صورهي  ف آوؿ: مف الءس طذا اسالايـ لشا  حيالت الطء عة و هو 

ػػػػي رأن الَحػػػػْرَب رأي العػػػػْ ِف اُػػػػوَفِلٌس   َلمَّ

 

 َاآَُّة الَمْعاػػ  ِمػػَف الَحػػػَربِ والَحػػْرُب ُمْشػػ 

 

ُؼ ءػػػػػػػييمواِؿ ِجْرَ َااػػػػػػػي     َوػػػػػػػَدا ُ َصػػػػػػػرِّ

(3)الَحػػػػَدبِ َفَعػػػػزَُّه الَءْحػػػػُر ذو الا ػػػػيِر و  
 

 

ممػػي فػػػي   ُ مِثػػُر أءػػو امػػػيـ مػػف اساحضػػػير المعاػػ  السػػيءؽ" للءحػػػر" لآيئػػد الجػػػ شو 
   (4)مف الميمؿ ف آوؿ:  مدحه يءي سع د الثَّةري

 َاَآػػػػ ارْ جػػػػيَش َءْحػػػػُرَؾ و  َاْ َآُاوا إذْ َواْسػػػػ

 

ئ ػػػػػػػػػػػػُر وَ    َعػػػػػػػػػػػػّز ذاَؾ الػػػػػػػػػػػػزَّارُ َذاَؾ الزَّ

 

وهػػو مػػوج الءحػػر أثاػػي  ارافيعػػه إلػػ   )الُعءػػيبب  ساحضػػر أ ضػػًي أءػػو امػػيـ صػػورةو 
الػذي سػمي للعلػ  ءشػجيعاه و مرمػه                  (5)لممدوحه أءي العءيس عءد اهلل ءف طػيهر  السَّمي 

  (6)مرمه                 ف آوؿ: مف الطو ؿ
 َسػػػػػَمي ِللُعلػػػػػ  ِمػػػػػْف َجياءْ اػػػػػي ِمَلْ امػػػػػي  

 

 ُسػػػُموَّ ُعَءػػػيِب المػػػيِ  َجيَشػػػْت َووارءػػػهْ  

 

   

                                                        
 .٘ٔ  صٕ  جفي مدح المعاصـ ءيهلل  شرح الاءر زي  ااظر: د واف أءي اميـ ( 1)
 .ٗٗص  ٔ  جمعاصـ ءيهللفي مدح ال   ااظر: افسه ( 2)
 ايمواج:الَحَدب ( 3)

 .ٕٕٖ  صٔ  جفي مدح  أءي سع د الثَّةري  ااظر: افسه ( 4)
 ااظر: ارجماه في صورة الءطؿ وال ًي. ( 5)

 .ٕ٘ٔ  ٔج  في مدح  أءي العءيس عءد اهلل ءف طيهر  اميـ أءي د واف ااظر: ( 6)
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مػي ف ػه مػف الخ ػرات المث ػرة وجعلاػػي صػورة أخػرن  ساحضػر الشػيعر الءحػر و فػي و 
  (1)ف آوؿ: مف الوافر  اوازي مي عاد ممدوحه مف الخ رات الاي  ءذلاي للايس

ػػػػػػػػػػػػػٍد َءْحػػػػػػػػػػػػػٌر  ٌـّ َ ِمػػػػػػػػػػػػػ ُف ُمحمَّ  ِخَضػػػػػػػػػػػػػ

 

 َمْجُاػػػػػػػوُف الُعَءػػػػػػػيبِ   َطُمػػػػػػػوُح الَمػػػػػػػْوج 

 

  الُعْاػِؼ فػي أثاػي  اادفيعػهومي ف ه مف الشِّػدَِّة و   ساحضر أءو اميـ صورة )السَّْ ؿبو 
لممدوحػه أءػي سػع د الثَّةػري   ااءػ  أثػرهوأّف الخ ر في مسي راه و   واحط ـ مؿ مي  واجاه

ػػػدَّة و الػػذي  هػػػذا واحصػػػ ؿ الخ ػػر لمػػػف اءعػػه وااآػػػيد لػػه  و   الُعاػػؼ لمػػػف اػػيوأهُ  اصػػؼ ءيلشِّ
  (2)ف آوؿ: مف الطو ؿ  المعاي  امرر في شعر أءي اميـ

ػػْ ُؿ إْف واَجْااَػػُه اْاَآػػدَت َطْوَعػػهُ   ُهػػَو السَّ

 

 َاْآاَػػػػػػػػػػػػيُدُه ِمػػػػػػػػػػػػْف َجياء ػػػػػػػػػػػػِه َفَ ْاءػػػػػػػػػػػػ ُ و  

 

فػػي  ػػوَّة اادفيعػػه أثاػػي  سػػ  اه   )السَّػػْ ؿبػ مػػذلؾ  ساحضػػر صػػورة خ يل ػػة أخػػرن لػػو 
ػػ آة ومػػروره الصػػيخب  الػػاِّ ع العيل ػػةمػػف  مضػػي  عػػـز وذلػػؾ لء ػػيف  ػػوة و   ءييمػػيمف الضَّ

ب  ف آوؿ: مف الوافر) ممدوحه  (3)مادي ءف أصـر

ػػػػػْ ِؿ ُشػػػػػدَّتْ   َلَعْزُمػػػػػَؾ ِمْثػػػػػُؿ َعػػػػػْزـِ السَّ

 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِّ عِ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذااِب و  ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواُه ءي 

 

ػػػْ ؿب مػػػف ايمػػػيمف مػػػذلؾ  ساحضػػػر أءػػػو امػػػيـ صػػػورة ااػػػدفيع ) عػػػدـ المرافعػػػة و السَّ
ف آػوؿ:   عدـ اسػاآرار المػيؿ فػي  د ػهو  (4)لمـر ممدوحه الحسف ءف رجي   اساآراره عل اي
   (5)مف الميمؿ

 ال اُْاِمػػػري َعَطػػػَؿ الَمػػػر ـِ ِمػػػَف الِةاػػػ 

 

ػػػػػػػػْ ُؿ َحػػػػػػػػْرٌب للممػػػػػػػػيِف العػػػػػػػػيلي   فيلسَّ

 

                                                        
 .ٖ٘ٔ  صفي مدح   محمد ءف الا ثـ ءف ُشءياة  ااظر: افسه ( 1)
 .ٓٓٗ  ٔ  جفي مدح أءي سع د الّثةري  شرح الاءر زي  ااظر: د واف أءي اميـ ( 2)
 .ٛٓٗ  في مدح  الآيئد مادي ءف أصـر  ااظر: افسه ( 3)
 سءؽ ارجماه في صورة الءطؿ مياءًي. ( 4)

 .ٖٛ  صٕج  في مدح  الحسف ءف رجي   اميـ  أءي د وافاظر: ا ( 5)



 174 

الػػذي   المثآػؿ ءيلمػػي  الءطػي  فػػي سػ رهِ  أ ضػًي  ساحضػػر أءػو امػػيـ صػورة )الةمػػيـب
الاءػيت الجزلػة الاػي ممدوحػه  جعله ُمعيداًل موضوع ًي للمػيؿ و ل   اشر الخ ر ءةزارة مطره

  (1)دائمًي هو ُمعٍط لاي  ف آوؿ: مف الطو ؿ

 َدُلوَحػػػػػػػػيِف َاْفاَػػػػػػػػػرل الممػػػػػػػػػيرـُ َعْاُامػػػػػػػػػي

 

 الرْعػػدِ الة ػػُث ُمْفاػػرٌّ َعػػِف الَءػػْرِؽ و ممػػي  

 

لػة العرء ػة مػف الخ ػػر ءآدومػه فػي الُمخ ِّ السػحيبب لمػي اراػءط و ساحضػر أءػو امػيـ )
الُعفية ماالً  وجاه ءيلءشػر  الذي  ساآءؿ (2)لممدوحه الحسف ءف وهب  الةا والخصب و 

   (3)اإلحسيف  ف آوؿ: مف الميمؿو 

 َ ْسػػػػػػػػػػَااِزُؿ ايَمػػػػػػػػػػَؿ الَءِع ػػػػػػػػػػَد ِءءْشػػػػػػػػػػِرهِ 

 

ء ِ  الُمْةػػػػػػػػدؽِ    ِءْشػػػػػػػػَر اْلَخِمْ لػػػػػػػػِة ءػػػػػػػػيلرَّ

 

ػػػػػحيئُب   َ لَّمػػػػػي اَػػػػػْدُعو إلػػػػػ َومػػػػػذا السَّ

 

ـْ َاْءػػػػػػػػػُرؽِ   وَّاَد إْف لػػػػػػػػػ  َمْعُروِفاػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػرل

 

ي الُمخ ِّلػػة العرء ػػة مػػف الخ ػػر الة ػػثب علػػ  مػػي اراػػءط فػػ) فػػإذا اساحضػػر أءػػو امػػيـ
أّف خ ػػػػػره لػػػػػ س و   علػػػػػ  حآ آػػػػػة حيالاػػػػػه بفإاػػػػػه  ساحضػػػػػر )الة ػػػػػث  الةاػػػػػ والخصػػػػػب و 
  الػػذي فػػيؽ الة ػػث فػػي مثػػرة إعطيئػػه  لممدوحػػه محمػػد ءػػف الا ػػثـ ءػػف ُشػػءياة  ماواصػػ ً 

  (4)ف آوؿ: مف الميمؿ  اسامرار مواهءه في مؿِّ دهِرهِ و 

 َرـَ الطَّءػػػػػػيئِ  َدهػػػػػػَرهُ َوْ ػػػػػٌث َحػػػػػػون َمػػػػػ

 

 َ لُػػػػػػػػػػػػػوـُ والَةْ ػػػػػػػػػػػػػُث َ ْمػػػػػػػػػػػػػُرـُ َمػػػػػػػػػػػػػرًَّة و  

 

   

                                                        
 .ٜٕٛ ٔ  جفي مدح  أءي المة ث الرَّافآي  اميـ  أءي د وافااظر:   ( 1)
(2 )  

 .ٚٗٗص  ٔجفي مدح  الحسف ءف  وهب   اميـ أءي د واف اظر: ا ( 3)
             .ٚٗٔ  ٕج   في مدح  محمد ءف الا ثـ ءف ُشءياةاميـ   أءي د وافااظر:  ( 4)
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ذا اساحضر أءو اميـ )الة ثب ب ف مػي  اصػؼ ءػه مػف فإّاُه ُهاي  ساحضر )الءػرؽ  واا
وسػرعاه الفيئآػة فػي جادلػة  أءػي ُدلػؼب ) لشجيعة ممدوحػه  شد دة لضوئهسرعة م   وة 

  (1)خصومه في المعيرؾ  ف آوؿ: مف الءس ط

 إذا َءػػْرُؽ َوْ ػػػٍث َءػػيَت ُمْخَاِطَفػػػيً   َءػػْرؽٌ 

 

 ِللطَّػػػػْرِؼ أْصػػػػَءَ  لاْعاػػػػيِؽ ُمْخاِطَفػػػػي 

 

 )السَّْ ؿ  المطرخالفة حيالاه المساحضير أءي اميـ للمي  في صوره و ُ  حظ أّف او 
 .الشَّجيعةدور حوؿ فمرة المـر و الّسحيبب ويلءًي مي ا الءحر

موامب أخرن اراءطت مث ػرًا ءيلمخ لػة اساحضر أءو اميـ )الشمس الآمر الشاب و و 
 الفر د فبالشِّْعَرَ ْ ِف و  :ومف هذه الموامب  أفوؿ الآمرعرء ة في أثاي  السفر ل ً  و ال

  الخ ر العمػ ـو   الءروزف اي مف معياي الوضوح و )الشمسب ومي  فيساحضر صورة
 (2)ف آوؿ: مف الءس ط  عدـ الاواري مااـو   اإلحسيف إل اـلءروز ممدوحه للعفية و 

 ُجػػػوُه ِءاػػػيال َشْمُسػػػُه َجْمػػػرٌة ُاْشػػػَون الوُ 

 

 ال ِظللػػػػػػػػػػػػُه َعاَّػػػػػػػػػػػػي ِءُمْاَاِآػػػػػػػػػػػػؿِ َ ْومػػػػػػػػػػػػًي و  

 

مػف  ءػزوغ اورهػي واماػدادهومذلؾ  ساحضر أءو اميـ )الشَّػمس ومػي اراءطػت ءػه مػف 
ػػح اسػػم يت ُاشػػُاِارت ءاػػي فػػي المخ لػػة العرء ػػة ميلصػػءيح و  لوضػػوح اسػػب ممدوحػػه   الضل

   (3)ف آوؿ: مف الميمؿ  ُشاراهو 

َح َاَسٌب ميفَّ علْ ِه ِمْف شَ   ْمِس الضَّ

 

ػػػػػءيِح َعُمػػػػػوداُاػػػػػورًا و    مػػػػػْف َفَلػػػػػِؽ الصَّ

 

  عار ه اآص.هو اسب ال فاسب الممدوح ظيهر مشمس الضح  و 

                                                        
 .ٕٗٗص  ٔج  مدح  أءي  ُدَلؼ الآيسـ ءف ع س  الِعْجليفي   اميـ أءي د وافااظر:  ( 1)
 .٘ٗص  ٕل  جشرح الاءر زي   في مدح أءي سع د الّثةر   ااظر: د واف أءي اميـ ( 2)
 .ٕٕٓ  صٔ جفي مدح خيلد ءف  ز د الش ءياي  اميـ أءي د وافااظر:  ( 3)
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  محءػػة الاػػيس لػػػهو   الءػػػدرب ومػػي ف ػػه مػػف ممػػػيؿ وجمػػيؿو وظَّػػَؼ الشػػيعر صػػورة )
ف آػوؿ: مػف   فػرحاـ ءخ فاػهو   حسف س راه عاػد الاػيسلُشارة الخل فة و   فرحاـ ءآدومهو 

    (1)الميمؿ

 َمػػػػي أْحِسػػػػػُب الَآَمػػػػَر الُما ػػػػػَر إذا َءػػػػػَدا

 

 َءػػػػػػػْدَرًا ءيْضػػػػػػػَوَأ ِمْاػػػػػػػَؾ فػػػػػػػي ايْوَهػػػػػػػيـِ  

 

مي و   الرفعةمذلؾ  ساحضر أءو اميـ صورة )الموامبب ومي ف اي مف معياي العلو و 
رفعػػػة وذلػػػؾ لعلػػػو و   طوالػػػ  احػػػس  سػػػعد و فػػػي المخ لػػػة العرء ػػػة مػػػف طوالػػػ اراءطػػػت ءػػػه

ولمػػف اجػػـو السػػعد والػػاحس والافػػ    ايف ػػًي أف  مػػوف فػػي الاجػػـو سػػعٌد أو احػػس  الملػػوؾ
   حرمػػػػوف مػػػػف أرادوافُ عطػػػػوف مػػػػف شػػػػيؤوا و   الضػػػػر هػػػػـ الملػػػػوؾ الػػػػذ ف  لُػػػػوف أموراػػػػيو 

  :(2)ف آوؿ

ـُ َمواِمُءاػػػػػػػػػي الاػػػػػػػػػي  إّف الُملُػػػػػػػػػوَؾ ُهػػػػػػػػػ

 

 ُاُحوسػػػػػػػػيً لُػػػػػػػػُ  أْسػػػػػػػػُعدًا و َاطْ َاْخَفػػػػػػػػ  و  

 

الشلػػػارة مومػػػبب ومػػػي ف ػػػه مػػػف معػػػياي العلػػػو و الأ ضػػًي اساحضػػػر أءػػػو امػػػيـ صػػػورة )
   (3)ف آوؿ: مف الميمؿ  مثرة عطيئهو   لعلو مازلة ممدوحه  الاف و 

 المومػػػػُب الُجَشػػػػِميل َاْصػػػػَب ُعُ ػػػػوِاُمـْ 

 

 فيْسَاْوِضػػػػُحوا إ ضػػػػيَ  َذاَؾ الَمْوَمػػػػبِ  

 

مػػػي ف اػػػي مػػػف معػػػياي الاػػػوهل والوضػػػػوح ضػػػر أءػػػو امػػػيـ صػػػورة )الشلػػػابب و اساحو 
  (4)مف الءس ط ف آوؿ:  آلرا  الخل فة الثي ءة الصيئءة الاي امشؼ مؿ ملمة  واإلصيءة

  يئػػػػػُدهُ َضػػػػػوُ  الػػػػػرأي  ْعُشػػػػػو إل ػػػػػَؾ و 

 

 َخِل َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة إّامػػػػػػػػػػػػػػػػػػي آَراؤُه ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُابُ  

 

                                                        
 .ٕٓٔ  صٕ  جفي مدح الواثؽ  اميـ أءي د وافااظر:  ( 1)
 .ٖٓٚ  صٔج في مدح أءي المة ث موس  ءف إءراه ـ  اميـ أءي د وافااظر:  ( 2)
 .ٖٙ  ٔج  في مدح عمر ءف طو ؽ   ااظر: افسه ( 3)
 .ٖٚٔ  صٔج  شرح الاءر زي   في مدح الوز ر محمد ءف عءد الملؾ الز يت  ااظر: د واف أءي اميـ ( 4)
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) الشلػُابب الاػي ُ رِسػُلاي اهلل لػرجـ الجػف ػ مذلؾ  ساحضر أءػو امػيـ صػورة رائعػة لػو 
ف آػوؿ: مػف   مف )الَآايب عل  العدوِّ  لمثرة مي  رجـ ج ش ممدوحه  الذ ف  سار وف السم 

  (1)الءس ط

ـْ َعػػػػْف َحػػػػدِّ َمْلَحمػػػػةٍ و   لَّػػػػْت َشػػػػَ يِطْ ُاُا

 

 ميَاػػػْت ُاُجػػػوـُ الَآَاػػػي ِفْ اػػػي َلاُػػػـ ُرُجمػػػي 

 

  همي اجميف ا راف سيطعيف  اادي ءامي السيلموفِفب و  ساحضُر أءو اميـ )الشِّْعَرَ  ْ 
ف الفسػػػيد والو ػػػوع فػػػي رجيحػػػة عآلػػػه الػػػذي  ماعػػػه مػػػو   لءػػػروز سػػػ يدة ممدوحػػػه وظاورهػػػي

  (2)ف آوؿ: مف الطو ؿ   جعله مايرة  اادي ءاي الايسالمايلؾ  و 

 اػػػػػػػػػػػػوَرا ُسػػػػػػػػػػػػؤُدٍد وِحَجػػػػػػػػػػػػًي إذا مػػػػػػػػػػػػيو 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعَرَ ْ فِ    َرأ َاامػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َرأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت الشِّ

 

طػوؿ و   الرفعػة ػد فب ومػي ف امػي مػف معاػ  العلػو و مذلؾ  ساحضر أءو امػيـ )الفر و 
ءآػػػي  هػػػذا المجػػػد وثءياػػػه روػػػـ اعي ػػػب لعلػػػو مجػػػد ممدوحػػػه و   ثءػػػيت مو عامػػػيو   طلوِعامػػي
 (3)ف آوؿ: مف الطو ؿ  اي يـ

 َ َدْعػػػػػػػػُه الُجػػػػػػػػوُد حاَّػػػػػػػػ  َمْجػػػػػػػػٌد َلػػػػػػػػـْ و 

 

ـَ ُمَايِوئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًي ِللَفْرَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْ فِ    أَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

  ويلءػػًي مػػي  مػػوف لعلػػو مازلػػة الممػػدوح  وُ  حػػظ أّف اساحضػػيَر أءػػي امػػيـ للموامػػب
  .وضوح الاَّسبو   وصواب رأ ه  اساايرة عآلهو 

 

 

 

                                                        
 .ٗٛ  صٕج في مدح إسحيؽ ءف إءراه ـ  ااظر: افسه ( 1)
 .ٔ٘ٔ ص ٕج  افسه ( 2)
 .151، ص2نفسو، ج ( 3)
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ي مػػف ءػػروز ورفعػػة وااسػػيع الاضػػيَب لمػػي لاػػ ساحضػػر أءػػو امػػيـ صػػورة )الجءػػيؿ و و 
ِلَمػػي اراػػءط ءػػه هػػذا الح ػػز المء ػػر لاػػي فػػي الُمخ لػػة العرء ػػة مػػػف و   فػػي الطء عػػة وصػػمود

لو ػػير وه ءػػة ممدوحػػه )خيلػػد ءػػف  ز ػػد   لو ػػير والا ءػػة والعظمػػةاميلثءػػيت و   معػػياي شػػا 
 :  (1)ف آوؿ  و ومه الش ءيايب

  ػػااـْ ءومػػي مػػيَف ءػػ َف الَاْضػػِب َفػػْرٌؽ و 

 

 لػػـ َ ػػُزِؿ الَاْضػػبُ ِسػػون أّااػػـ زالػػوا و  

 

مػػف معػػياي الثءػػيت والثَِّآػػؿ  مػػي ف ػػهو  الجءػػؿ العظػػ ـبو ساحضػػر أءػػو امػػيـ صػػورة )
                                                                 ثآػػػػؿ اجيرءػػػػهو   وثءػػػػيت  لءػػػػه  الػػػػذي ااََّصػػػػؼ ءممػػػػيؿ عآلػػػػه  لِحلػػػػـ ممدوحػػػػه  االاِّػػػػزافو 

   (2)ف آوؿ: مف الميمؿ

 الاػػػي لػػػْو َواَزَاػػػتْ َلػػػَؾ َهْضػػػَءُة الِحْلػػػـِ 

 

 مػػػػػػػػػػػيَف َخِفْ َفػػػػػػػػػػػيًا َثُآَلػػػػػػػػػػػْت و أَجػػػػػػػػػػػًي إذ 

 

مثػػؿ َرْضػػون وَمْعِاػػؽ وَ ػػْدس   مػػذلؾ  ساحضػػر أءػػو امػػيـ ِثَآػػؿ) الجءػػيؿب العظ مػػةو 
   (3)ف آوؿ: مف الطو ؿ  لعظـ مازلة ممدوحه الوز ر محمد ءف عءد الملؾ الّز يت  َ ْذُءؿو 

 ُمْعِاػػػػؽٍ َفَمػػػػي َهْضػػػػَءاي َرْضػػػػَون وال ُرْمػػػػُف 

 

 وال الطَّػػػػْوُد ِمػػػػْف َ ػػػػْدٍس وال أْاػػػػُؼ َ ػػػػْذُء  

 

 ءيْثَآػػػػػػَؿ ِمْاػػػػػػػُه َوْطػػػػػػيًة حػػػػػػػ َف َ ْةاَػػػػػػػِدي

 

 َمْلَمػػػػػػ ْلآػػػػػػي َوَراَ  الُمْلػػػػػػِؾ َاْحػػػػػػرًا و َف ُ  

 

صػعوءة و   االرافػيعو ساحضر أءو اميـ صورة )الجءؿب ومي ف ه مف معػياي العلػو و 
وصػػػعوءة وصػػػوؿ مايفسػػػ ه إلػػػ  مازلػػػة ممدوحػػػه    لعلػػػو مازلػػػة ممدوحػػػه  الصػػػعود إل ػػػه

   (4)ف آوؿ: مف الميمؿ

 َاَفُسػػػػػػوَؾ َفيْلَاَمُسػػػػػػػوا َاػػػػػػػَداَؾ َفحػػػػػػػيوُلوا

 

 َجػػػػػػػػَءً  َ ػػػػػػػػِزؿل َصػػػػػػػػف ُحُه ءيلَمْصػػػػػػػػَعدِ  

 

                                                        
 .٘ٓٔ  ص ٔج  في مدح خيلد ءف  ز د الش ءياي  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ ااظر: ( 1)
 .ٖٔٗ  صٔج  في مدح  أءي سع د محمد ءف  وسؼ الثةري  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ ااظر: ( 2)
 .ٜٗص  ٕج  في مدح  الوز ر محمد ءف عءد الملؾ الز يت  افسه :ااظر ( 3)
   .ٖٖٓ  ص ٔ  جفي مدح أءي سع د الثَّةري  اميـ أءي د واف :ااظر ( 4)



 179 

ي  اصػػؼ ءػػه مػػف العظمػػة والصػػ ءة مػػ ساحضػػر أءػػو امػػيـ صػػورة )الجءػػؿب و  مػػذلؾ
ػف ءسءب الؾ الصفيت مػف الماعػة و ؛ في الُمخ لة العرء ة ومي اراءط للجءؿ  العلوو  الاَّحصل
ػػف مياػب أءػي ُدَلػؼ ا  لممدوحػه إسػحيؽ ءػف رءعػي  اللجػو و  لػذي لجػي الشػيعر إل ػه واحصَّ
  (1)مف الميمؿ: المـر  ف آوؿلِاِه وِلَمي  اصؼ ءه مف العلـ و لعلو ماز  ؛ءه

 إاِّػػػػػػػػػي أُعػػػػػػػػػدلَؾ َمْعِآػػػػػػػػػً  مػػػػػػػػػي ِمْثلُػػػػػػػػػهُ 

 

 ال َجءػػػػػػػػػٌؿ ِمػػػػػػػػػَف ايْجءػػػػػػػػػيؿِ َمْاػػػػػػػػػٌؼ و  

 

ػػػػخرةب ومػػػػي ااصػػػػؼ ءػػػػه مػػػػف الوعػػػػورة  و ساحضػػػػر أءػػػػو امػػػػيـ  مػػػػذلؾ صػػػػورة )الصَّ
ّاُه وِعٌر صلب ال ُ ايؿ ءممروه  الص ءةو    (2)ف آوؿ: مف الطو ؿ  لعرض ممدوحه واا

 َافػػػػػػٌس ِطَءيُعاَػػػػػػيَلػػػػػػُه ُخلُػػػػػػٌؽ َسػػػػػػْاٌؿ و 

 

 َلَ ػػيٌف ولِمػػْف ِعْرُضػػُه ِمػػف َصػػفًي َصػػْلدِ  

 

اساحضػػر )الجءػػؿب لػـ  خالػػؼ عػػف الشلػػعرا    اءػ ف ممػػي سػػءؽ أف أءػي امػػيـ عاػػد مػيو 
  اللجػو يساحضػر الحلػـ والو ػير والآػوة والعػّزة والماعػة و العرب السيءآ ف له فػي العصػر ف

 ثآلاي.وعلو المازلة و 

 ومػذلؾ لظػؿب ومػي ف ػه مػف معػياي الحمي ػة والراحػة والخ ػر او ساحضر أءو امػيـ )
 ػ  ذلػؾ  لممدوحػه   حو   الاََّعب والصػ ءة)الشوؾب ومي ف ه مف معياي الضرر وايذن و 

وُ ظلػه و لحػؽ ءحيسػد ه الضػرر والاعػب   حفظػهفي و مرمه و و ءف عءد اهلل الذي  ماؼ ال
 :   (3)ف آوؿ مف الميمؿ  مجدوايذن والااة ص لاـ ءمي ايله مف رفعة و 

 أَراَمػػػػػػػػةٍ  ِظػػػػػػػػؿل  الَعْاػػػػػػػػدِ  ِللػػػػػػػػَوِفيّ  ُهػػػػػػػػوَ 

 

ػػػػػػَاآفِ  وِلُمْضػػػػػػِمرِ    ِعَضػػػػػػيهِ  َشػػػػػػْوؾُ  الشَّ

 

الماػػػداد عػػػدؿ   الءسػػػط)الظِّػػػؿب ومػػػي ف ػػػه مػػػف معػػػياي االماػػػداد و  ومػػػذلؾ  ساحضػػػر
 .ءسطه عل  إميراهو   ممدوحه محمد ءف الا ثـ ءف ُشءياة

  
                                                        

 .ٕٖ  صٕ  جفي مدح  إسحيؽ ءف رءعي مياب أءي ُدَلؼ  اميـ أءي د واف :ااظر ( 1)
 .ٕٕٚ  ٔج  في مدح اصر ءف ماصور ءف ءّسيـ  اميـ أءي د واف :ااظر ( 2)
 .ٛٚٔ  صٕج  في مدح  حي ءف عءد اهلل   شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 3)
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ِلُحسػػِف   اااشػػيرهيمسػػؾب الػػذي ُ مثَّػػؿ ط ػػب الرائحػػة و ط ػػب الو ساحضػػر أءػػو امػػيـ )
    (1)ف آوؿ: مف الوافر  ء ف الايساااشيرهي ه محمد ءف الَاْ ثـ ءف ُشءيَاة و أخ ؽ ممدوح

 يوأْخػػػػػػػػػػػ ٌؽ َمػػػػػػػػػػػيفَّ الِمْسػػػػػػػػػػػَؾ فْ اَػػػػػػػػػػػ
 

 الالَطػػػػػػػِؼ الِعػػػػػػػَذابِ ِءَصػػػػػػػفو الػػػػػػػرَّاِح و  

 

وشػارااي   طػوؿ ءآيئاػيضر أءو اميـ ط ب )العػودب الااشػير رائحاػه العءآػة و  ساحو 
 حسػات فعيلػه وااشػةؿذمره وع  مجده و الذي اااشر  (2)لُشارة ممدوحه واعلؽ الايس ءاي

   (3)ف آوؿ: مف الميمؿ  ءمآثره الايس

 ِذْمػػػػػُرهُ لػػػػػْو فػػػػػيَح ُعػػػػػوٌد فػػػػػي الاَّػػػػػديِّ و 

 

 َلَعػػػػػ  ِءطْ ػػػػػِب الػػػػػذِّْمِر ِط ػػػػػَب الُعػػػػػودِ  

 

 شخصيات ما ورائية: - 5

ُ آصػػد ءيلشخصػػ يت الميورائ ػػة أو مػػي ورا  الطء عػػة هػػي الشخصػػ يت الاػػي ااعػػّدن 
اػدرة اساحضػير هػذه الشخصػ يت عاػد ُا حػظ و   مثؿ الجػف أو الم ئمػة  حدود المشيهد

   .الماطؽؿ و ولعّؿ ذلؾ  رِجُ  إل  شخصّ ة أءي اميـ الاي ُاؤمف ءيلعآ  أءي اميـ

َ ولػػه "ُمِطػػؿٌّ علػػ  اآلجػػيؿ" الػػذي  فػػيءو امػػيـ  سَاْحِضػػر صػػورة )المػػوتب فػػي مثػػؿ 
ثَّةػري للآوة الخير ة الاي  اَِّصػُؼ ءاػي ممدوحػه أءػو سػع د ال   سلب الح ية ءآءضه لارواح
  (4)ف آوؿ: مف الطو ؿ  في سلب روح مؿ جءير مماا 

 ُمِطػػػػػػؿٌّ علػػػػػػ  اآلَجػػػػػػيِؿ حاَّػػػػػػ  مياَّػػػػػػهُ 

 

 ِلَصػػػػْرِؼ الَمَاي ػػػػي فػػػػي الالفُػػػػوس ُمَشػػػػيِرؾُ  

 

ـُ َمػػػػػػْف ُهػػػػػَو آِخػػػػػػذٌ   َفمػػػػػي َاْاػػػػػػُرُؾ اي َّػػػػػي

 

ـُ َمػػػػػػْف ُهػػػػػػَو اَػػػػػػيِرؾُ    وال اَْيُخػػػػػػُذ اي َّػػػػػػي

 

                                                        
 .ٖ٘ٔ  صٔج في مدح محمد ءف ُشءياة   شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 1)
أءػو امػيـ  :ااظػر  مدحه أءو امػيـ عاػدمي سػير إلػ  أءػي طػيهر ُ ر ػد مدحػه  أحد  يدة الثلةور  محمد ءف المسااؿ ( 2)

 .للءاء اي ح ياه وشعره
 .ٖ٘ٓ  صٔج  في الآيئد  محمد ءف الُمسااؿ    شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 3)
 .ٛٙٗ  صٔ  جفي مدح محمد ءف سع د الّثةري  الاءر زي شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 4)
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ب فػي و ْسَاحضُر أءػو امػيـ ) ه فػي المخ لػة وهػو مػي ُعػرؼ عاػ  صػورة شػ طيفالِجػفَّ
ءػه إءلػ س  الدَّهي  الػذي اّاَصػؼَ رآف هذا الممر و  د أظاَر الآُ و   الدَّهي العرء ة مف الممر و 

مدوحػه الافػوذ لمفوظَّؼ الشيعر هذا الدهي  و   وأخرجه مف الجاَّة عادمي أوون إءل س آدـ
 : (1)ف آوؿ  اسع ره للحربأحمد ءف عءد المر ـ الطيئي لاا  جه و 

 اَُثفَّػػػػػػػ  الَحػػػػػػػْرُب ِمْاػػػػػػػُه حػػػػػػػْ َف َاْةلػػػػػػػ 

 

 َمَراِجُلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِءَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ طيٍف َرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـِ  

 

 الُخرافة:األسطورية و   - 6

ة للءطولة خيص في الافس فاي امثؿ الصورة ال محدود لاسطورة أو الخرافة و  
لػػذلؾ فاػػي اػػؤثر علػػ  فػػي ثاي ػػي ايحػػداث و  يجػػزات وااسػػجاالمعواجسػػد جياػػب الخػػوارؽ و 

ة وأسلماه إل  الماخ ػؿ افس المالآي ايث رًا  و ًي يااي جرداه مف ضواءط الطء عة الصيرم
 ال معآوؿ.و 

رمػػزًا  (2) الضػػحيؾب)  ساحضػػر أءػػو امػػيـ شخصػػ يت أسػػطور ة فيرسػػ ة  د مػػة ؾو 
و ) إفر ػدوفب رمػزًا للملػؾ   لءيءؾ الُخرمػي للملؾ الظيلـ المساءد  و وظفه الشيعر معيدالً 

و وظِّفػػه الشػػيعر معػػيداًل  لممدوحػػه   الشلػػجيع الػػذي ُ خلػػص الاػػيس مػػف شػػر ذلػػؾ الظلػػـ

                                                        
 .ٛٚ  صٕ  جفي مدح ءاي عءد المر ـ الطيئ ِّ ف  الاءر زي شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 1)
َز َّف له ألوااًي   و ميف الّضحيؾ  أم رًا عرء ًي مف أمرا  العرب اسمه مرداس امثَّؿ له الش طيف في صورة شيب ( 2)

َـّ امثَّؿ له في صورة طءَّيخ  الظلـ مف َـّ سيؿ الطءَّيخ َس ََّدُه أف ُ َآءِّؿ ماف ه  ُث فاءت عل  مامءي   فيذف له  ُث
حيؾ ح َّايف َؿ له الشَّ طيف في صورة فامثّ   اسادع  ايطءي  فلـ  اادوا في أمرهي إل  دوا   فذعر لذلؾ و الضَّ

  لمَّي طيؿ هذا ايمر عل  الايس  و سمف وجعه  ففَعَؿ ذلؾ و أشير إل ه أف  طلي الح ايف ءيدمةة الءشرطء ب و 
فمياوا َ ِج ئوف ُمؿَّ   لـ  جارئوا عل  إع ـ الملؾ  و الرَّجل ف مءش فأشير ءعض الوزرا  أف  جعلوا مميف هذ ف 

في جام  في   ُ آ موف العوض مف الضيفو   ف ءعثوف ءامي إل  ايميمف الآيص ة   وـٍ ءرُجل ف َف يمر ءآالامي
ي مُثَر  فلمّ ذلؾ المميف خلؽ مث ر و ميف مف ضمااـ إفر دوف و ميف رجً  صيلحًي في ذلؾ الزميف أو اء يً 

عءد   فآالهب ااظر: الص ت ء ف العرب والفرس وآداءامي في الجيهل ة واإلس ـخرج ءاـ إؿ الضَّحيؾ   عددهـ
 ب  ٕٕالوهيب عزاـ  ص
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شػػجيعاه أف  خلػػص الخ فػػة العءيسػػ ة مػػف شػػرِّ ءحسػػف   يداػػه و ايفشػػ ف الػػذي اسػػاطيع 
   (1)مف الميمؿ ف آوؿ:  ذلؾ المفسد في ايرض

يِؾ فػػػػي  ػػػػحَّ  َسػػػػَطواِاهِ َءػػػػْؿ مػػػػيَف ميلضَّ

 

 أْاػػػػػػػػػػػػػػػػَت إْفِر ػػػػػػػػػػػػػػػػػُدوفُ ءيلَعػػػػػػػػػػػػػػػػيلِمْ َف و  

 

 لصػولة ممدوحػه أحمػد ءػف أءػي ُدَواد (2) فامػة الَءػرَّاضبومذلؾ  ساحضر أءو اميـ )
  (3)فامت ءاي  ف آوؿ: مف الخف ؼالاي اةلءت عل  صروؼ الزَّميف و 

 ُمػػػػػػػػؿَّ َ ػػػػػػػػْوـٍ َلػػػػػػػػُه ِءَصػػػػػػػػْرِؼ اللََّ ػػػػػػػػيلي

 

 َفْامػػػػػػػػػػػػػٌة ِمْثػػػػػػػػػػػػػُؿ َفامػػػػػػػػػػػػػِة الَءػػػػػػػػػػػػػرَّاضِ  

 

و ػر ُعػِرؼ عاػه فػي الُمخ لػة العرء ػة و لمػي  (4) أءػو امػيـ صػورة )الاِّاِّػ فب  ساْحِضرو 
اصػػّوروا لػػه مػػف الضػػخيمة والطػػوؿ والآػػوة مػػي ء ػػة مػػف الرعػػب الػػذي اراػػءط ءيسػػمه و العر 

دوحه ايفشػ ف الػذي ُعػِرؼ ءآواػه وذلؾ لمم  الزمجرة الاي اُث ر الرلعبوالّاحل ؽ السرعة و 
  (5)مف الميمؿ :ف آوؿ  ه ئاه الاي اُث ر الرلعبو 

ػػػػػػػػػػي َرأن َعَلمْ ػػػػػػػػػػَؾ َولَّػػػػػػػػػػ  َهيرءػػػػػػػػػػيً   َلمَّ

 

 وِلُمْفػػػػػػػػػػِرِه َطػػػػػػػػػػػْرٌؼ عل ػػػػػػػػػػِه َسػػػػػػػػػػػِخْ فُ  

 

ـْ و  ـْ َ ظلػػػػ  امػػػػرؤٌ  َهػػػػْؿ َظَلػػػػـَ َولَّػػػػ  وَلػػػػ

 

 َخْلَفػػػػػػػػػػػُه الااِّػػػػػػػػػػػْ فُ َحػػػػػػػػػػػثَّ الاَّجػػػػػػػػػػػيَ  و  

 

                                                        
 .ٖٙٔ  ٕج في مدح ايفش ف  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :اظر ( 1)
ػػػَه لط مػػػة أصػػػله ( 2) فطلػػػب لاػػػي الاعمػػػيف   الػػػ  الح ػػػرةالالعمػػػيف و مػػػؿ ط ءػػػًي وو ػػػره إلػػػ  هػػػي إءػػػؿ اح  و أفَّ ِمسػػػرن وجَّ

أاػػي  :؟ فآػػيؿ الَءػػرَّاض ءػػف رافػػ  فآػػيؿ الاعمػػيف مػػف ُ ج زهػػيماُ ج زهػػي إلػػ  عمػػيظ  ل شػػاري لػػه ءثمااػػي طرائػػؼ ال مف
أاػػي  :فآػػيؿ عػػروة الرجػػيؿ ءػػف ايحػػوص  .أر ػػد مػػف ُ ج زهػػي علػػ  العػػرب أجمعػػ ف :فآػػيؿ .ُأج زهػػي علػػ  ءاػػي ماياػػة
أَفَعءػػٌد خل ػػ  مػػف  :! فآػػيؿ الَءػػرَّاض: وعلػػ  ءاػػي ماياػػة ؟ فآػػيؿ اعػػـفآػػيؿ لػػه الَءػػرَّاض .جمعػػ فأج زهػػي علػػ  العػػرب أ

فءسػػءب هػػذه الّلط مػػة    أَخػػَذ اللَّط مػػة  حاػػ  إذا َوَفػػَؿ َ َاَلػػُه و سػػي ره الَءػػرَّاضروة و ايحػػيء ش ُ ج ُزهػػي !؟ فَاسػػلَّماي عػػ
 .ٖٜٖ  صٔج  شرح الاءر زي  أءي اميـ ميف الِفجير ء ف  ر ش و   س ب ااظر: شرح الء ت في د واف

 .ٖٜٖص  ٔج  في مدح  اءف أءي ُدواد  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 3)
ب )الااػ ف هػو مػيئف أسػطوري ذو ٙٙٔااظر د ػواف أءػي امػيـ  شػرح الاءر ػزي  صػ دة ر ػـ   َح َّة لاي سءعة أرؤس ( 4)

وردت في المث ر مف الثآيفيت و ايسيط ر في جم   أاحي  العيلـ. لػه أجاحػة  .شمؿ أفعوااي أو شء ه ءيلزواحؼ
 .الموسوعة الحّرة   و في ءعض ايسيط ر ال  ملؾ أجاحةب اا اػ و م ء د ي

 .ٔٙٔ صٕ جفي مدح ايفش ف  شرح الاءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 5)
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 مثػػؿ صػػورة ذلػػؾ الءطػػؿ الخػػيرؽ  ءعػػض ايسػػيط ر اإلور آ ػػةو سػػاوحي أءػػو امػػيـ 
ل صػور   خير ػة ال  سػاط   أف  آػـو ءاػي جػ ش ءيمملػه للعيدة الذي  آػـو ءيعمػيؿ ءطول ػة

 :  (1)ف آوؿ  شجيعة ممدوحه الخل فة المعاصـ وة و 

ـْ َ آُػػْد َجْحَفػػً  َ ػػْوـَ الػػَوَو  َلَةػػَدا  لػػو لػػ

 

 ِمػػْف َاْفِسػػِه َوْحػػَدَهي فػػي َجحْفػػٍؿ َلِجػػبِ  

 

الػػذي  عمػػؿ ايعمػػيؿ الخير ػػة   صػػورة الءطػػؿ العيشػػؽ ومػػذلؾ  ساحضػػر أءػػو امػػيـ
وأّاػػه   الخل فػػة المعاصػػـ ءػػيهلل وذلػػؾ لُ ءػػ ف  ػػوة ممدوحػػه   لاآػػي ءاػػيلمػػي ُ اآػػذ محءوءاػػه و 

 :(2)ف آوؿ  الاي عجَز عف الظفر ءاي أءطيؿ سيءآوف ظفر ءمعشو اه عملور ة

 َءػػػْرَزة الَوْجػػػِه  ػػػْد أع ػػػْت ِر ػػػي َضػػػُاايو 

 

 ُصػػُدودًا عػػف أءػػي َمػػِربِ ِمْسػػرن وصػػدَّْت  

 

 ِءمػػػػػػٌر فمػػػػػػي افاَرعْااػػػػػػي مػػػػػػؼل حيِدثَػػػػػػةٍ 

 

 وال َاَر َّػػػػػػػػػػػػت إلْ اػػػػػػػػػػػػي ِهمػػػػػػػػػػػػُة الالػػػػػػػػػػػػوبِ  

 

 ِمػػْف َعْاػػِد إْسػػػَمْادٍر َأْو َ ءػػؿ َذِلػػؾ  ػػػد

 

ـْ َاِشػػػبِ    َشػػػيَءْت اواِصػػػي اللَّ ػػػيِلي وْهػػػَي َلػػػ

 

   ساحضػػر أءػػو امػػيـ مػػذلؾ أسػػيط ر الماجمػػ ف وخرافػػيااـ فػػي رسػػـ صػػورة الءطػػؿو 
دهـ أّاػػه المػػاحمـ فػػي ُحسػػف الحػػظ والصػػحة المشػػاريب لمػػي ُعػػرؼ عاػػفيساحضػػر صػػورة )

ذلػػؾ لسػػ يدة ممدوحػػه يّاػػه أمءػػر المجموعػػة الشمسػػ ة  و  ؛ وذلػػؾوالثّػػرا  والافػػيؤؿ والسػػعيدة
فػػي ظػاِّاـ أّاػػُه  مثِّػؿ الآػػوة والةضػػب  ب لمػػي عػرؼواساحضػر ءاػػراـ )المػر ُ  وعلػو مازلاػػه

اساحضػػػػػر و   ُمخيلف ػػػػػهوشػػػػػجيعاه وسػػػػػطواه علػػػػػ  أعدائػػػػػه و ه لآػػػػػوة ممدوحػػػػػ  الّشػػػػػجيعةو 
         اـ أ ضًي أّاه ُ مثُِّؿ العآؿ و وة الحدس والافم ر)عطيردب لمي عرؼ في َظاِّ 

 

 

 

                                                        
 .ٕٗ  صٔج اصـفي مدح المع  شرح الاّءر زي  د واف أءي اميـ :ااظر ( 1)
 .ٖٙافسه ( 2)
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   (2)ف آوؿ: مف الطو ؿ  اميـ أدءه  لُطرؼ ممدوحه و (1)الشِّعروالمايءة و  

 َلػػػػػػػػػُه ِمْءرَ ػػػػػػػػػيُ  الُمْشػػػػػػػػػَارن وُسػػػػػػػػػُعوُدهُ 

 

 َظػػػػػػػػْرُؼ ُعطػػػػػػػػيِردِ َءْاػػػػػػػػراـٍ و وَسػػػػػػػػْوَرُة  

 

 الجانب الموني: -7

ـ ءاصػػ ب وافػػر مػػف ذلػػؾ الػػذمر  ُخػػُص أءػػو امػػيلشػػعر العرءػػي إال و ال  مػػيد ُ ػػذمر ا
  واحػػدًا مػػف الُمج ػػد ف فػػي الشػػعر عػػف طر ػػؽ ايسػػيل ب ايدائ ػػة الاػػي أءػػدع ف اػػي ءوصػفه

ور و  فمياػت مظاػرًا   اآد ػةوأحػدثت فػي ح ااػي حرمػة أدء ػة و   ايخ لػة الاػي ااااجاػيوالصل
لعػؿ مػي ُعػِرؼ عاػه مػػف خروجػه عػف عمػود الشػػعر و   مػف مظػيهر ح و ػة الشػعر العرءػػي

 أوض  مثيؿ في هذا الجياب.

ػ إّف اءي اميـ  د أءدع في اوظ ؼ اللوف في شػعره حػ ف وّظفػه ف مػي ُاْصػُطِلَ  عل ػه ءػ
الاور ة فػي اي الماي ة و الةي ة ما  وهو أف  ذمر الشيعر لواًي أو مجموعَة ألواف  )الادء لب

فآػد وّظػؼ الاػدء ل   أوراض مااي المدح أو الاجي  أو الوصؼ أو الّاس ب أو و ر ذلػؾ
ور ُملّواة ءيلواف شػا   في عدٍد مف ُصوره فضػً  عػف ذلػؾ أّاػُه اسػاخدـ   فءدت الؾ الصل

   .(3)ايلواف اساخدامًي ء يا ًي ُمَحمًِّ  إ يهي ُشحايت إ حيئ ة

ومف ذلؾ   اميـ ايلواف لاشم ؿ صورة الءطؿ والءطولة في الآص دةواساحضر أءو 
 اجد:  

اػػيَؿ أهم ػػًة و   اسػػ لػػوف ايءػػ ض عاػػد العػػرب علػػ  اطػػيؽ و "ُوظِّػػَؼ ال /األبــي :1 
وَجػْوَهَرُه   إّف جاسػُه ِخػ ؼ أجاػيس ايلػوافِ "  مء رًة  ميد  فوؽ ف اي سػيئر ايلػواف ايخػرن

  هػػػو ِءحسػػػِب مجػػػيؿ رؤ اػػػه لػػػوف ُ َفػػػرِّؽ الءصػػػرو   " ممػػػي  ػػػرن الجػػػيحظِخػػػ ؼ جواهرهػػػي
 .اػػور"ضػػ ي  و   ولػػ س لُمػػؿِّ ء ػػيض  اػػور"لمػػؿ ِضػػ ي  ء ػػيض و  :لع  اػػه ءيلضػػو   ػػيلواو 

                                                        
  ءعاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف الموامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب و ايءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج  ءحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ُمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءمة اإلااراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ( 1)

 www.yabeyrouth.com/bages/index3301.htmراءط

 .ٕٔٚ  صٔج في مدح أءي الُحس ف محمد ءف الا ثـ ءف ُشءياةالاّءر زي  شرح  اميـ أءي د وافااظر:   ( 2)
 .                                                 ٕٖواي صمءيف سلميف  جيمعة واسط / مل ة الارء ة صٓدٓـ  أءي اميـااظر: اوظ ؼ اللوف في شعر  ( 3)
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ػفيت الحسػ ِّة و  ر و  ولػذلؾ فػإف داللاػه حيضػرة فػي المث ػر مػف   المعاو ِّػةاءط الء ػيض ءيلصِّ
مػي رأ اُػُه  : آولػوفو   اللءف و المي  :ُ ر دوف  اجام  للمرأة ايء ضيف :فآيلوا  أ واؿ العرب
  المػػػػي اللػػػػءف و  :ُ ر ػػػدوف   آولػػػػوف: ال ُ ْشػػػرُب إاّل ايء ضػػػػيفو   أي  ػػػوم ف  ُمػػػْذ أء ضػػػػ ف

لآػد عػّززت و   المـرللعطي  و    آولوف لل د الء ضي و    آولوف للشمس: الء ضي  لء يِضايو 
  الالورو   رمز الطَّايرة ض فاو"اي ُعِرَؼ ءاي اللوف ايءالؾ ايهم ة ال  الدِّراسيت الحد ثة

الػؾ الخصػيئص مياػت معروفػة فػي شػعر أءػي اّمػيـ والاَّصر والسَّ ـ". و   الةءطة والفرحو 
"(1).   

مػي  رمػز إل ػه و   الظاورومي ف ه مف معياي الوضوح و   )ايء ضب ظََّؼ اللوففآد و 
وأظاػػرت   لسػػ وؼ ممدوحػػه الاػػي ءيااصػػيرهي أجلػػت سػػواد اعاآػػيد الماجمػػ ف  مػػف الاصػػر

ف آػػوؿ: مػػػف   الُخرافػػيت أمػػػيـ هػػذه الآػػػوةوااػػيوي ايوهػػػيـ و ممدوحػػػه وصػػدؽ عز ماػػػه   ػػوة
    (2)الءس ط

 السػػػػػ ُؼ أْصػػػػػَدُؽ أاءػػػػػػيً  مػػػػػف الُماُػػػػػػبِ 

 

 اللَِّعػػػػبِ َحػػػػدِِّه الَحػػػػدل ءػػػػْ َف الِجػػػػدِّ و فػػػػي  

 

ػحيئِؼ فػي َفيئِ  ال ُسوُد الصَّ  ءْ ُض الصَّ

 

ػػػػػػػػػؾِّ و   َ ػػػػػػػػػبِ ُماُػػػػػػػػوِااّف جػػػػػػػػػ ُ  الشَّ  الرِّ

 

وف )ايسػودب ومػي  رمػز إل ػه فػي هػذا الموضػ  مػف المػرب اللػ و ساحضُر أءػو امػيـ
ف آػوؿ: مػف   الآضػي  علػ اـي فعلػه ممدوحػه المعاصػـ ءيعدائػه و لسوِ  مػ  الفاي الض ؽ و و 

  (3)الءس ط

ػػػػػػػػػ  ْوَداُ  َسػػػػػػػػػيِدَرةً أاػػػػػػػػػااـ الُمْرَءػػػػػػػػػُة السَّ

 

 مػػػػيَف اْسػػػػُمَاي َفرَّاَجػػػػَة الُمػػػػَربِ ِمْااَػػػػي و  

 

                                                        
 راءػػػط  )اوظ ػػػؼ اللػػػوف فػػػي شػػػعر أءػػػي امػػػيـ   ـ.د واػػػ  صػػػمءيف سػػػلميف   جيمعػػػة واسػػػط / مل ػػػة الارء ػػػة ( 1)

www.iasj.net/iasj?fun<=fulltext&ald=51271 

 .                                                                                  ٕٖ  صٔج في مدح المعاصـ ءيهلل  الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف ااظر: ( 2)

 .ٖٚ  صٔج في مدح المعاصـ ءيهلل  ااظر: افسه ( 3)
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ب ومػػي  رمػػز إل ػػه مػػف الاَّآػػيِ  والطلاػػِر والعفَّػػة  ايءػػ ضو ساحضػػر أءػػو امػػيـ اللػػوف )
   (1)مف الطو ؿ :  ف آوؿواآيئِه وءعده عف الشرِّ والسو ِ لطار ممدوحه 

 مف الءػ ض َمْحُجػوٌب عػف السلػوِ  والخَاػي

 

 وال احُجػػُب اياػػواَ  عػػف مفَّػػِه الحجػػبُ  

 

  الامشػػيؼ )ايءػػ ضب  ومػػي  رمػػز إل ػػه هاػػي مػػف المػػـر ساحضػػر أءػػو امػػيـ اللػػوف و 
 (2)الطو ؿ مف :ف آوؿ  ممدوحه ومـر جود ءسءب السيئؿ؛ الشَّدة عف

 ِءُجػػوِدَؾ اءػػ ضل الُخطُػػوِب إذا دجػػتْ 

 

ػػػْابُ    وَاْرجػػُ  فػػػي ألواِااػػػي الِحَجػػػُل الشل

 

ػػػيعر اللػػػوف )ايءػػػ ضب ومػػػي  رمػػػز إل ػػػه مػػػف الاآػػػي  مػػػذلؾ  ساحْ  والصػػػفي  ِضػػػُر الشَّ
   (4)ف آوؿ: مف الوافر  ُطِار سجي ي صد آه الحسف ءف وهبلصفي  واآي  و  (3)الطلارو 

   (4)الوافر
 َاَءػػػػػػتل علػػػػػػ  َخ ئػػػػػػَؽ ِمْاػػػػػػَؾ ءػػػػػػ ضٍ 

 

(5)َمَمػػػػػي َاَءػػػػػَت الَحلػػػػػيل علػػػػػ  الػػػػػَوِليِّ  
 

 

مو ب وميلػػه مػػف داللػػة أسػػطور ة ارمػػز إلػػ  السػػو ساحضػػر مػػذلؾ اللػػوف )ايءػػ ض
مػف  :وظاورهػي لمػي  اصػؼ ءػه مػف أخػ ٍؽ وعلػـٍ ف آػوؿ  واإلشراؽ  لسمو ممياة ممدوحه

   (6)الميمؿ

 ألءْسػػػَت فػػػػوؽ ء ػػػػيض َمْجػػػػدؾ ِاْعمػػػػةً 

 

 ءْ ضػػػػػيَ  َحلَّػػػػػت فػػػػػي سػػػػػواد الحيسػػػػػدِ  

 

 
 

  

                                                        
 .ٗٓٔ  صٔ جمدح خيلد ءف  ز د الش ءياي في الاّءر زي شرح  اميـ أءي د وافااظر:  ( 1)
 110،ص1الشيباين،ج يزيد بن خالد مدح يف،الّتربيزي شرح ،متام أيب ديوان :انظر ( 2)

 ٖٕٔ/ٚميدة )ء ضب   ااظر: لسيف العرب ( 3)

 .ٖٛٔ ٕج  في مدح الحسف ءف وهب  الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 4)
 الّسج ة.َخ ئؽ: جم  خل آة وهي  ( 5)

 .ٕٙٔ  صٔمدح علي ءف الجاـ ج في الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 6)
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 ه مف المـر والطلار والاآي  مي  رمز إلو   مذلؾ  ساحضر أءو اميـ اللوف ايء ضو 
   (2)ف آوؿ: مف الطو ؿ  ِعّفِاهلمـر ممدوحه و   (1)العّفةو 

 لَآْوـِ َجْعػٌد أءػ ُض الَوْجػِه والاَّػَدنمَف ا

 

 لػػػػػْ َس ءاػػػػػيٌف ُ ْجاَػػػػػَدن ِمْاػػػػػُه ءيلَجْعػػػػػدِ و  

 

  لآػػوة مػػي  رمػػز إل ػػه مػػف الآػػوة واالااصػػيرو ساحضػػر أءػػو امػػيـ اللػػوف )ايءػػ ضب و 
 (3)  ف آوؿ: مف الءس طذي أخمد الؾ الِفَاف ءآوة الس وؼممدوحة واااصيره ال

 َ ػػػػػػْد َذؿَّ شػػػػػػ طيُف الًافػػػػػػيِؽ وأْخَفاَػػػػػػػتْ 

 

ػػػػ وِؼ زئ ػػػػَر ُأْسػػػػِد الةػػػػيبِ    ءػػػػ ُض السل

 

" للحمػػرة دالالت عػػّدة ُاسػػُاخدمت فػػي المعػػيجـ فاػػي اػػدؿ علػػ  إسػػيلة  / األحمــر:2
أْ ضػًي علػ  الّاعػب والمَشػّآة وعلػ  المػوت وعلػ   اَػِدؿو   لمي ُهو ُمرَاِءط ِءلوف الدَّـ  الدِّمي 

مػػر للداللػػة علػػ  مػػوٌت أحْ  :أ ضػػًي َاآُػػوؿ العػػربو   احِاػػداـ الِآاػػيؿ ءػػ ف الُماآػػيِال فالُحػػُروب و 
سػػاٌة حمػػرا  و ػػد ُ آػػيؿ   ُ آػػيؿ عاػػد اشػػاداد الآاػػيؿ أحمػػر الءػػيس و  (4)ِشػػدَّاهَهػػوؿ الَمْو ػػؼ و 

ػفيت المذمومػة فآػد  (5)فآرهيللداللة عل  َجْدِءاي و  ول س اللوف ايحمر مللػه  ػدؿ علػ  الصِّ
خيصػة إذا ا اػرف الء ػيض ءػييحمر ف ايحمر أْ ضػًي علػ  الجمػيؿ والُحْسػف و اللو  فآد  دؿ

   (6)ف موف اللوف محّءءًي إل  الافس"

 

 

                                                        
 .ٜٙص   ااظر: اللةة و اللوف ( 1)
 .ٖٜٕص  ٔ  جفي مدح أءي عءد اهلل حفص ءف ُعمر ايزدي الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 2)
 .ٙ٘  ٔ  جفي مدح ميلؾ ءف طوؽ الاةلءي الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 3)
 ب .ٕٔٔ/ٗلسيف العرب  ميدة )أحمرب  :ااُظر ( 4)
 .افسه ( 5)
ءػػث ُمآػػدـ مػػف الطيلءػػة أمػػياي جمػػيؿ عءػػد   داللػػة ايلػػواف فػػي شػػعر الفاػػوح اإلسػػ م ة فػػي عصػػر صػػدر اإلسػػ ـ ( 6)

 هػب                                   ٖٔٗٔ  سـ اللةة العرء ة  مل ة اآلداب  الجيمعة اإلس م ة وزة  الايصر
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مي  رمز إل ه فػي هػذا الموضػ  مػف المػوت و ساحضُر أءو اميـ  اللوف )ايحمرب و 
  (1)ج شه عل  العدو  ف آوؿ: مف الءس طلشدة و وة ممدوحه و   و مثرة الآال  في الحرب

  (1)الءس ط
ـْ ءػػػ ف ِح طيِااػػػي ِمػػػف َفػػػيرٍس َءَطػػػؿٍ   َمػػػ

 

 الػػَذوائِب مػػف آاػػي َدـٍ َسػػربِ  (2)َ ػػياي 

 

واسامراره  (3)و ساحضر أءو اميـ اللوف )ايحمرب ومي  رمز إل ه مف الآايؿ والعاؼ
ـو  لمثػػػرة معػػػيرؾ ممدواسػػػامراره لػػػ ً  وااػػػيراً    ف آػػػوؿ مػػػف   ومثػػػرة  الػػػه لاػػػـوحػػػه مػػػ  الػػػرل

  (4)الخف ؼ

وإفَّ أ َّيَمػػػػػػػػػؾ   الِحسػػػػػػػػػيَف ِمػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػرَّ

 

ػػػػػػُءوِح ُحْمػػػػػػُر الَةُءػػػػػػ ـ   وؽِ لُحْمػػػػػػُر الصَّ

 

ي  رمػػػز إل ػػػه مػػػف إسػػػيلة الػػػدِّمي  مػػػومػػػذلؾ  ساحضػػػر أءػػػو امػػػيـ اللػػػوف )ايحمػػػرب و 
   (6)ف آوؿ: مف الميمؿ  ولءة الممدوح و ومهلِعظـ  وة و  (5)الموتو 

ػػػػػػػؾل َعػػػػػػػُدولُهـْ   َ ْعلُػػػػػػػوَف َحاَّػػػػػػػ  مػػػػػػػي َ شل

 

 اْلُحْمػػػػػػػػػَر َحػػػػػػػػػيٌّ ِمػػػػػػػػػْاُاـُ أفَّ الَمَاي ػػػػػػػػػي  

 

إذا ا اػػػرف خيّصػػػًة و   اللػػػوف ايصػػػفر  ػػػد  مػػػوف مرووءػػػًي اػػػيرةً " / المـــون األصـــفر:3
خيّصػًة إذا دؿَّ علػ  المػرض فُ آػيؿ    د  مػوف مرفوضػًي أح ياػًي أخػرنءيلّذهب والّزعفراف و 

 ُ آيؿ ع ٌف و   (7)الازاؿوالّضعؼ و   هو  حمؿ داللة المرضو   وجٌه أْصفر

 

 
                                                        

 .ٖٛ  صٔ جفي مدح المعاصـ ءيهلل  شرح الاّءر زي  ااظر: د واف أءي اميـ ( 1)
 فياي:  شد د الحمرة. ( 2)

 .ٕٕااظر داللة ايواف ص ( 3)
 .ٜ٘ٗ  صٔج في مدح محمد ءف سع د الثةري الاّءر زي شرح  اميـ أءي د وافااظر:   ( 4)
 .ٕٔٔ/ٗااظر: لسيف العرب ميدة ) حمرب ( 5)
 .ٚٓٔ  ص ٕج  في مدح محمد ءف حّسيف الاّءر زي   شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 6)
 .ٗٚأحمد ُمخاير ُعمر ص  الللةة و اللوف :ااظر ( 7)
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(1)"ٌة عل  الع ف الَحُآودة الحيِسدةهي داللو  :َصْفرا  
. 

ز إل ه في هذا الموض  مف الضعؼ مي  رمو ساحضُر أءو اميـ اللوف )ايصفرب و 
مػف  :ف آػوؿ  ؛ ءسءب  وة المعاصـ ءيهلل وج شػه ش الرـو مف ضعؼلمي حؿَّ ءج  الَاِزؿو 

  (2)الءس ط

 أْءَآػْت َءاػػي ايْصػَفر الِمْمػػَراِض ميِسػػِمِاـ

 

 َجلَّػػػْت أْوُجػػػَه الَعػػػَربِ ُصػػػْفَر الوُجػػػوِه و  

 

هػو و   الػرزؽو   ايخضػر هػو اللػوف الػذي  ػدؿ علػ  الخصػب / المون األخضر:4
ـْ ِثَ يُب ُسْاُدٍس ُخْضٌر و َعيلِ " :مميؿ  يؿ اعيل   لوف الّاع ـ في اآلخرة ْسَاْءَرٌؽ" ُا (3)اا

وَ وله   
َ ْلػػٌب أخَضػػر و ػػد ُ آػػيؿ "  (4)عْءَآػػِريٍّ ِحَسػػيف"اَِّمئػػ ف علػػ  َرْفػػَرٍؼ ُخْضػػٍر و مُ وَ ولػػه اعػػيل : "

 : ػد ُ آػيؿو  (6)"ضر للداللة عل  ِءدا ة الشَّءيبشيرٌب أخْ " و د ُ آيؿ (5)داللة عل  الءرا ة "
ح ُث أّاه معػروؼ أف المػي  ال لػوف  (7)ميٌ  أخضر إذا ميف المي  ميئً  ل خضرار :ُ آيؿ

 ال طعـ.و   لوف له

  عػ ٌش أْخضػرفآػد  ػيؿ "  الّدالالت المجيز ة لالػوافال عجب أف  اايوؿ الّثعيلءي و 
 . (8)وعدو أزرؽ   ـو أسودو   اعمٌة ء ضي ٌ و   موت أحمرو 

                                                        
جمػيؿ ءػث ُمآػدـ مػف الطيلءػة أمػياي   داللة ايلواف في شعر الفاػوح اإلسػ م ة فػي عصػر صػدر اإلسػ ـ ااظر: ( 1)

 ب   ٕٔص   هػٖٔٗٔ  سـ اللةة العرء ة  مل ة اآلداب  الجيمعة اإلس م ة وزة  عءد الايصر

 .ٜٗ  صٔج في مدح المعاصـ ءيهلل  الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 2)
 .  ٕٔآ ة   سورة اإلاسيف ( 3)

 .  ٙٚآ ة   ُسورة الرَّحمف :ااظر ( 4)

 .ٜٚص   ااظر: اللةة واللوف ( 5)
 افسه. ( 6)

 .ٕٙٗ/ٖميدة )ِخِضَرب   الُمعجـ الوس ط :ااظر ( 7)
 .٘ٚص  للثعيلءي  فآه اللةة :ااظر ( 8)
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ب ومػػي  رمػػز إل ػػه مػػف الخ ػػر والامػػي  ـ اللػػوف )ايخضػػرومػػذلؾ  ساحضػػر أءػػو امػػي
   ف آػوؿ  ءسءب عطيئػهمجد ممدوحه وارافيع ذمره في مرااب العل   لامي (1)واسامرارهمي

  (2)ؼمف الخف  ف آوؿ

 فػػي الُعَلػػ  ُخضػػرُة المعػػرو لحػػظوِمػػَف ا

 

 فػػػػػػػػػػي الجمػػػػػػػػػػ  مْاػػػػػػػػػػُه واإلفػػػػػػػػػػرادِ  ؼ 

 

رب ومػػػي  رمػػػز إل ػػػه مػػػف الخ ػػػر والمػػػـر ايخضػػػوأ ضػػػًي  ساحضػػػر الشػػػيعر اللػػػوف )
  (3)مف الميمؿ :ف آوؿ  السامرار مـر ممدوحه  اسامرارهو 

 َاِسػػػػػػػػػػػػْ مهُ ُاػػػػػػػػػػػػوُر الَعػػػػػػػػػػػػَراَرِة َاػػػػػػػػػػػػْوُرُه و 

 

 اخِضػػػراِر اآلسِ َاْشػػػُر الُخَزاَمػػػ  فػػػي  

 

  الّاَجػػػػدلدو   مػػػػف الح ػػػػية و ساحضػػػػر الّشػػػػيعر اللػػػػوف )ايخضػػػػرب ومػػػػي  رمػػػػز إل ػػػػه
     (5)ف آوؿ: مف الميمؿ  ِعّزاهِلُآوَّة ُملؾ ممدوحه و   (4)االسامرار ةو 

 اْجَاَلػػواَجػػُدوا َجَاػػيب الُمْلػػِؾ أْخَضػػر و وَ 

 

 هػػػػػػػػػػػػيُروَف ِفْ ػػػػػػػػػػػػػِه ميّاػػػػػػػػػػػػػُه َهػػػػػػػػػػػػػيُروفُ  

 

  ومػي ف ػه مػف معػياي الءاجػة والجمػيؿب اللػوف )ايخضػرؾ  ساحضر أءػو امػيـ مذل
   (6)مف الميمؿ :  ف آوؿجاـيخ ؽ صد آة علي ءف ال

 ال َاْءُعػػػػػػػػػػْد فمػػػػػػػػػػيال َاْءَعػػػػػػػػػػَدْف أَءػػػػػػػػػػدًا و 

 

ءػػػػػػػػي ِءيءيعػػػػػػػػدِ    أْخ  ُػػػػػػػػَؾ الُخْضػػػػػػػػُر الرل

 

 
 

  

                                                        
 .ٕٗٗ/ٗااظر لسيف العرب ميدة  )خضر ب  ( 1)
 .ٕٜٔ  صٔج  في مدح أءي  عءداهلل أحمد ءف أءي دؤاد الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 2)
 .ٖٔٙ  صٔجفي مدح الخل فة أحمد  ءف المعاصـ  الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 3)
ءث ُمآدـ مػف الطيلءػة أمػياي جمػيؿ   ) ااظر: داللة ايلواف في شعر الفاوح اإلس م ة في عصر صدر اإلس ـ ( 4)

 ب ٖٕص  هػٖٔٗٔ  سـ اللةة العرء ة  مل ة اآلداب  الجيمعة اإلس م ة وزة  جميؿ عءد الايصر
في مدح هػيروف الثػياي الواثػؽ ءػيهلل ءػف محمػد المعاصػـ ءػيهلل ءػف هػيروف   الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 5)

 .٘ٙٔ  صٕ جهيروف الّرش د
 .ٕ٘ٔ  صٔج   مدح علي ءف الجاـ الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر ( 6)
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لمػـر   (1)العطػي يخضػرب لمػي  رمػز إل ػه مػف الخ ػر و  ساحضر أءو اميـ اللوف )او 
   (2)ف آوؿ: مف الّطو ؿ  ممدوحهجود لمـر و 

 و ساحضػػػػر أءػػػػو امػػػػيـ اللػػػػوف )ايخضػػػػرب ومػػػػي  رمػػػػز إل ػػػػه مػػػػف اسػػػػامرار الخ ػػػػر
هػػذا المعاػػػ  و   المحػػفالسػػامرار جػػود ومػػـر ممدوحػػه ومثراػػػه و ػػت الشػػدائد و   (3)اميئػػهو 

 (4)الءس ط مف: ف آوؿ  في شعر الطيئيإل ه اللوف ايخضر  امرر مث رًا الذي  رمز 

ء ػػػػُ  علػػػػ  ُأاػػػػس الػػػػء ِد ِءػػػػهِ َفَمػػػػي   الرَّ

 

(5)أَشػػدَّ ُخْضػػَرَة ُعػػوٍد ِمْاػػُه فػػي الُآَحػػـِ  
 

(5)الُآَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـِ 
 

 

ُمخ لػػة مػي  رمػػز إل ػه فػي الو سػاخدـ أءػو امػػيـ اللػوف )ايزرؽب و  /المـون األزرق:5
       رعب عل  احو مي اجده في  وؿ امرئ الآ سالعرء ة مف  وة وشراسة و 

 ْشػػػػػػػػػػرفيل ُمضػػػػػػػػػػيِجعيالمَ أ آُاُلاػػػػػػػػػػي و 

 

(6)مسػػػػػػػػاوٌة ُزْرٌؽ ميا ػػػػػػػػيِب أوػػػػػػػػواؿِ و  
 

 

الاػي اوِوػُؿ   المامثِّؿ في ُزْر ة ايِساَّة  المفزعد جعؿ أءو اميـ  الموت المرعب و فآ
ف آػوؿ: مػف   َشجيعة الممدوح فػي الآاػيؿلآوة و   ُمل  العدو ُمعيداًل موضوعّ يً في أوداج و 

  (7)الءس ط

 مياَّاػػػػػػػي وهػػػػػػػي فػػػػػػػي ايْوداج واِلَةػػػػػػػةٌ 

 

 َاجػػػُد الةػػػ ظ الػػػذي اجػػػدُ  فػػػي الُمَلػػػ  

 

 ِمػػػػػػْف مػػػػػػؿِّ أزرَؽ اظَّػػػػػػيٍر ءػػػػػػ  اظػػػػػػرٍ 

 

 َمْاِاػػػػػػػه أَودُ  إلػػػػػػػ  المآيِاػػػػػػػؿ مػػػػػػػي فػػػػػػػي 

 

                                                        
 ٕٗٗ/ٗأاُظر: لسيف العرب ميدة خضر  ( 1)

 .ٖٕٚ  صٔج في مدح محمد ءف الا ثـ ءف ُشءياة الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف ااظر: ( 2)
 .ٓٙٗ/ ٗااظر: لسيف العرب ميدة َخضرب  ( 3)
 .ٕٜ  صٕالّاةلءي ج طْوؽ ءف ميلؾ مدح في  الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف:  ااظر ( 4)
 .الشدائد:الُآَحػػـِ  ( 5)
  .ٕ٘ٔص   ٘ط   ء روت لءايف  دار الماب المصر ة  د واف امرئ الآ س :ااظر (6)

 .ٖٕٗ ٔج في مدح أءي سع د الّثةري الاّءر زي  شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 7)
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رعب مراءطًي ال ساحضر أءو اميـ اللوف )ايزرؽب ومي  رمز إل ه مف الآوة و ومذلؾ 
لآػػػوة وسػػ يدة  ػػػـو  مػػي ارمػػز إل ػػػه مػػف الآػػػوة واالرافػػيع  وذلػػؾ  و ءييجػػيدؿ وهػػي الصػػػآور

  (1)ف آوؿ مف الطو ؿ  ممدوحال

 ءحْ ػػػُث ااَامػػػػْت ُزرُؽ ايجػػػػيدؿ ْفػػػػ ُاـ

 

 ُعلػػػػّوًا و يمػػػػت عػػػػف فراِئِسػػػػاي ايْسػػػػُد   

 

أعطػػػت   َممػػػي أعطػػت العػػػرب دالالت مجيز ػػػة للػػوف ايءػػػ ض / المــون األســـود:6
إّف الَعػػػػرب  ػػػػد  : ػػػيؿ اءػػػػف ماظػػػور فػػػػي ُمْعَجِمػػػهو   أ ضػػػًي دالالت مجيز ػػػػة للػػػوف ايسػػػػود

أ ضػًي ُ آػيؿ و  (2)سود ايمءيد :العداوة مآوُلُاـالّسواد للداللة عل  ايعدا  و ة اساعملت لفظ
جػػي  فُػػ ف  :و ػػد اآػػؿ ايْصػػَمعي عػػف العػػرب المراه ػػةللداللػػة علػػ  الحآػػد و  :أسػػود الآلػػب

ـُ اللػػػوف أ ضػػًي  ػػد ُ ْسػػو  جػػي  ِءاػػػي ُحْمػػر الُملػػ  ِءمعاػػ  مايِز ػػػؿو   ِءَةَاِمػػِه ُسػػود الءطُػػوف َاْخَد
ـُ اللػوف ايسػود للداللػة و   يؿ اايرُه أسود للداللة علػ  سػو  العي ءػةُ آايسود و  ممػي ُ ْسػَاْخَد

فيت الس ئة فآد  ُ  ـُ في الصفيت المحمودة و عل  الصِّ في حد ث الّرسوؿ و   المحءوءةْسَاْخَد
ِءػذلؾ  مػػوف اللػوف ايسػػود وهػػي للداللػة علػػ  الّشػءيب و    ولػه أمِثػروا مػػف سػواد الُمسػلم ف

َ ْوؿ العرِب الّسودا  و   عدـ الِمَءِر في السِّفو   ا الّشمؿ يّاه  دؿل عل  الّشءيبُمفّضً  ءاذ
 .(3)ماي ة عف الِآْدر الاي َاْسودل أْطراُفُه مف مْثَرِة الّطْاي الذي َ ُدؿل عل  المَرـِ  :الَفْحمة

احػػػدة صػػورة الءطػػؿ ِسػػػون مػػّرة و  لػػـ  ساحضػػر أءػػػو امػػيـ اللػػوف ايسػػػود فػػي رسػػػـو 
ذلػػػػػػػؾ                                                                                                    ممػػػػػػػي سػػػػػػػ ياي. و   جػػػػػػػي  ُمآػػػػػػػيءً  للػػػػػػػوف ايءػػػػػػػ ض فػػػػػػػي و ػػػػػػػر موضػػػػػػػ و   ُمْاَفػػػػػػػرداً 

 وُمعيم ااـ ِمفْ لموت ممدوحه الذي ِءمواه ميت مي اعيرؼ عل ه الايس في عيداااـ 

 

                                                        
  .  ُشءياة ءف الا ثـ محمد مدح في  الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف: ااظر (1)

 .   ٕٕ٘/ٖب سود) ميدة  العرب لسيف :ااُظر ( 2)

   . ٕٕٙ/ٖميدة )سودب   لسيف العرب :ااُظر ( 3)
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  و ِرهػػػي مػػػف الخ ئػػػؽ الحم ػػػدة الاػػػي مػػػيف  ّاِصػػػُؼ ِءاػػػي ممدوحػػػهيعٍة و َمػػػَرـٍ وَشػػػجَ  
    (1)ف آوؿ: مف الطَّو ؿ

 ْسػػػػَوَد َءْعػػػػَدَميُوػػػوِدَر َوْجػػػػُه الُعػػػػْرِؼ أو 

 

 مياَّػػػػػػػػػػػػُه َمَعػػػػػػػػػػػػيٌب َاَصػػػػػػػػػػػػاَّ ُ ُ ػػػػػػػػػػػػَرن و  

 

 /الُمقابمة بين األلوان:7

ؿ داللػي  واحػد ومػي  رمػز إل ػه آػب فػي حيسػودا-ُ آيءؿ أءػو امػيـ اللػوا ف )ايءػ ضو 
رفعػػة وعلػػو ايسػػود مػػف مػػوت وشػػّدة؛ ِلُ ءػػ ِّف أفَّ   و اللػػوف ايءػػ ض مػػف اإلشػػراؽ والرفعػػة

مػػف  :ممياػػة ممدوحػػه جػػي ت ءفضػػؿ شػػجيعاه واةللءػػِه علػػ  أعدائػػه فػػي المعػػيرؾ  ف آػػوؿ
    (2)الميمؿ

 ّضػػحيً مػػي إْف اػػرن ايحسػػيب ء ضػػًي و 

 

 اً إالَّ ءح ػػػػػػػػػُث اػػػػػػػػػرن الماي ػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػود 
 

يءػ ضب فآػد اساحضػر اللػوف اءػؿ الشػيعر ءػ ف اللػوا ف )ايسػود و عاػدمي ُ آي مذلؾو 
لآػػوة ممدوحػه المعاصػػـ الػذي رمػػف للآػػوة  ؛االااصػيرايءػ ض ومػػي  رمػز إل ػػه مػف الةلءػػة و 

؛ ف الضػ ؿ وعػػدـ الادا ػػةمػػي  رمػز إل ػػه مػػواساحضػػر اللػػوف ايسػود و   فػي احآ ػػؽ هدفػه
 لض ؿ الماجم ف 

ػػحيئؼِ  ءػػ ُض الصػػفيئ  ػػػػؾِّ و     ال ُسػػوُد الصَّ َ ػػػػبِ فػػػػي ُماُػػػػوِاافَّ جػػػػ ُ  الشَّ  الرِّ

 

للوف ايء ض ب ومي  رمز إل ه اايسود – ساحضر أءو اميـ اللوا ف )ايء ضمذلؾ 
ػػ ؽ والمرءػة  لمػػي فعَلػػُه مػػـر مهاػي مػػف المػػـر والخ ػػر مدوحػػه مػػف افػػر ل   وايسػػود مػػف الضِّ
 .(3)مف الطو ؿ :  ف آوؿض ؽ ومرءة السيئؿ

مَت لي مػي اْعػَوجَّ ِمػْف َ ْصػِد ِهمَّاػي  فآوَّ

 

 وءَّ ضَت لي مي اْسػَودَّ مػف وجػه مطلءػي 

 

                                                        
 .ٖٕٕ  صٕ  جفي ِرثي  إدر س ءف ءدر الّشيمي الُآَرِشي  الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف ::ااظر ( 1)
 .ٖٕٕ   صٔج  في مدح خيلد ءف  ز د الش ءياي الاّءر زي  شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 2)
 .ٜٔ  صٔج في مدح ع يش الحضرمي الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 3)
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   .(1)مف الطو ؿ :وهذا المعا   امرر في شعر الطيئي ف آوؿ

ػػػػػػءي  وأْحَسػػػػػُف ِمػػػػػػْف َاػػػػػْوٍر ُاَفاَّحػػػػػػُه الصَّ

 

 َءَ ػػيُض العطي ػػي فػػي سػػواد المطيِلػػبِ  

 

مػػي  رمػػز إل ػػه اللػػػوف وايسػػودب  و  -ايءػػ ض ذلؾ ُ آيءػػؿ الشػػيعر ءػػ ف اللػػوا ف )مػػو 
لآػػوة   ؛ ءسػػءب الاز مػػة(2)الحػػزفومػػي  رمػػز إل ػػه اللػػوف ايسػػود مػػف   ايءػػ ض مػػف الّاصػػر

   .(3)ف آوؿ: مف الميمؿ  اااصيره عل  عدوِّهممدوحه و 

 ِمػػػْف أءػػػ ٍض ِلَء ػػػيِض َوْجِاػػػَؾ َضػػػيِمفٌ 

 

 ِحػػػػػػػػػػْ َف الُوجػػػػػػػػػػػْوُه َمشػػػػػػػػػػػوَءٌة ِءَسػػػػػػػػػػػوادِ  

 

مر في مي  رمز إل ه اللوف ايحو   باميـ ء ف اللوا ف )ايحمر وايخضروُ آيءؿ أءو 
مػػي  رمػػز إل ػػه اللػػوف ايخضػػر مػػف و   جمػػيؿ الّشػػايدةهػػذا الموضػػ  مػػف شػػرؼ المػػوت و 

ـْ ِثَ ػػػيُب ُسػػػْاُدٍس ُخْضػػٌر و َعػػػيِل َ " عػػ ـ  ممػػػي فػػػي  ولػػػه اعػػيل :الاّ  سػػػَاْءَرٌؽ"ُا ذلػػػؾ إشػػػيرة  و   (4)اا
ءيساشايده في سء ؿ رفعة هذا الدِّ ف وجميؿ هذه الآالة  الاػي للّشرؼ الذي ايَلٌه ممدوحه 

  (5)مف الطو ؿ : ااِظُرهي اع ـٌ دائـٌ في جايت الخلود  ف آوؿ

 اَػػَردَّن ِثَ ػػيَب الَمػػْوِت ُحْمػػرًا َفمػػي أاػػ 

 

 هي ِمػْف ُسػْاُدٍس ُخْضػرُ لاي الل ُؿ إالَّ و  

 

مف خ ؿ عايصر اللػوف ممي سءؽ الم  ءراعة أءي اميـ في اشم ؿ صورة الءطؿ و 
مػػي  ارمػػه ذلػػؾ مػػف أثػػر فػػي افػػس المالآػػي لااشػػمؿ ءػػذلؾ لمخالفػػة ءإ حي اااػػي ودالالااػػي و ا

لاػػي اءعػػث ف اػػي ااعػػدد ظ لاػػي اعة والمشػػيهدة و صػػورة الءطػػؿ مػػف شػػا  العايصػػر المسػػمو 
 اإل حي ات الءطول ة.المث ر مف الصور و 

 
                                                        

 .ٗٔٔ  صٔ جفي مدح أءي ُدّلؼ الِعْجلي الاّءر زي  شرح  اميـ أءي د واف :ااظر ( 1)
ءػث ُمآػدـ مػف الطيلءػة أمػياي جمػيؿ   داللة ايلواف في شعر الفاػوح اإلسػ م ة فػي عصػر صػدر اإلسػ ـ :ااظر ( 2)

 بٕٔص   هػٖٔٗٔ  سـ اللةة العرء ة  مل ة اآلداب  الجيمعة اإلس م ة وزة  عءد الايصر
 .ٜٕٚ  صٔج في مدح أءي الُمة ث موس  ءف إءراه ـ الرافآيّ   الاّءر زي شرح  اميـ أءي فد وا :ااظر ( 3)
 ٕٔ ص آ ة  ااُظر: ُسورة اإلاسيف ( 4)

 .ٜٕٔ  صٕج في ِرثي  محمد ءف حم د الطوسي  الاّءر زي شرح  اميـ أءي د واف ::ااظر ( 5)
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 الخاتمة
أف  يفي شعر أءي امػيـ  حسػف ءػ لصورة الءطؿفي خايـ هذه الدراسة الاي  دمااي 

 :والاي  ممف أف إجميلاي ف مي  ياي ذهه جمؿ هذه الاايئل الاي و فت عل اي  في ثاي يأُ 
  إ جيء ة الصؽ ءيلذات إلثءيت الذات والاو ػة صفة  الخص مفاـو الءطولة في أااي

مواجاة ايهواؿ والمصيعب مدعومػة ءآػوة جسػد ة والداللة عل  شجيعة الآلب في 
 .وافس ة ماآطعة الاظ ر

  اعد الءطولة   مة إاسيا ة احافي ءاي سػيئر ايمػـ علػ  اخػا ؼ عصػورهي وأحوالاػي
 ء د أاه اخالؼ مآوميااي وسميااي الخيصة مف أمة يمة ومف عصر لعصر.

 والافسػػػػ ة  اشػػػػملت الءطولػػػػة لػػػػدن ايمػػػػة العرء ػػػػة مػػػػف مجمػػػػوع الخصػػػػيؿ الجسػػػػد ة
وايخ   ػػة وأمػػد اإلسػػ ـ علػػ  ذلػػؾ داعمػػي لاػػي ءيلجياػػب الروحػػي والػػد اي والآ مػػي 

 .الذي  عل اي
  ظؿ الحآ آة الذي اراسـ  فياجلت صورة الءطؿ العرءي المسلـ في شعر أءي اميـ

صػورة الءطػؿ ظػ   يم محه ممي  صوره الشيعر مف خ ؿ وخصيؿ و  ـ اءدو ف اػ
لمسػػػػلـ فػػػػي شػػػػا   اءةػػػػي أف  مػػػػوف عل اػػػػي الءطػػػػؿ العرءػػػػي اللحآ آػػػػة الميملػػػػة الاػػػػي 
  واءآػػ  صػػورة الءطولػػة الحآ آ ػػة يولئػػؾ الصػػفوة مػػف الاء ػػ ف المجػػيالت والم ػػيد ف

والآلػػة مػػف الصػػيلح ف فػػي حػػ ف ال  اعػػدـ الامػػوذج المحػػيم  فػػي المجامػػ  العرءػػي 
إلػػ  واإلسػ مي مػف خػػ ؿ أولئػؾ ايءطػيؿ الػػذ ف  ػدموا ءطػوالت سػػيم ة اراآػت ءاػـ 

 مصيؼ الصفوة وايفذاذ.
  ااعمس في شعر أءي اميـ ءطولاه الذاا ة فآػد الح مػف خ لػه ءطػ  شػيعرا وحم مػي

وف لسوفي مةارءي له سمياه وم محه الاي اميد اخالؼ عف مث ر و ػره ممػي  ؤمػد أف 
 .حد ث أءي اميـ عف الءطولة واصو ره لاي ميف مشحواي ءاوازع ذاا ة ءداخله
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 ممي  وهذا صورة افسه بميابال – شيعره )الفي  ر اافسه يـ  رن ام ومذلؾ ميف أء
 ؤمػػػد علػػػ  أف ءطولػػػة أءػػػي امػػػيـ الذاا ػػػة ل سػػػت وػػػرورا أو أايا ػػػة ءػػػؿ هػػػي اصػػػور 

 .ماميمؿ للءطولة في وا عه الذااي والخيرجي
  ااعمست صورة الصراعيت الداخل ة والخيرج ػة الاػي امػر ءاػي ايمػة اإلسػ م ة فػي

واصو ره للءطولػة فػي شػعره ممػي سػيهـ فػي امػو ف رؤ ػة موضػوع ة شعر أءي اميـ 
 .للءطولة في شعره

  مػيف الءطػؿ الملػي والمامثػؿ فػي الخل فػة محػور الصػورة و طػب الػدائرة فػي اصػو ر
أءػػي امػػيـ للءطولػػة فػػي المجامػػ  اإلسػػ مي فمػػف خػػ ؿ سػػمياه وم محػػه ومآومياػػه 

وه ءااػػػي وءطولااػػػي الواحػػػدة ة الاػػػي رسػػػماي أءػػػو امػػػيـ امثلػػػت صػػػورة ايمػػػة اإلسػػػ م 
 .الفعل ة في ميفة المجيالت والم يد ف

  شػػػملت عايصػػػر الءطولػػػػة الجزئ ػػػة اموذجػػػػي مػػػف الاوافػػػؽ والػػػػا حـ والاضػػػيمف فػػػػي
طول ػة فػي فدائ ػة ءالمجام  اإلس مي والذي حرص عايصػره علػ  ايد ػة أدوارهػـ ال

 .ماآطعة الاظ ر
 علػػ  اوظ ػػؼ عايصػػر فا ػػة  حػرص أءػػو امػػيـ  فػػي اشػػم ؿ صػػورة الءطػؿ فػػي شػػعره

مػيف لاػي أثػػر مء ػر فػي إءػػراز صػورة الءطػؿ ءشػػمؿ رائػ  ومشػوؽ لػػه أثػره وو عػه فػػي 
  ومػػػػػذلؾ  يت الاير خ ػػػػػة وايسػػػػػطور ة وو رهػػػػػيالػػػػػافس مثػػػػػؿ اساحضػػػػػير الشخصػػػػػ

اساحضػير ايلػواف ءػػداللااي المخالفػة ل مػػوف لػذلؾ دوره فػي الاشػػم ؿ الفاػي لآصػػ دة 
 .طؿ في شعر أءي اميـءال

وخايمػػػػي أسػػػػيؿ اهلل أف  جعػػػػؿ عملػػػػي هػػػػذا خيلصػػػػي لوجاػػػػه وأف  ةفػػػػر لػػػػي ولسػػػػيئر 
 .المسلم ف الزلؿ والخطي ي

 ...والحمد هلل رب العيلم ف 
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 المصادر والمراجع
 الكتبأواًل: 

 القرآن الكريم

 ءػدوف" ٕط الرحميا ػة مطءعػة  السػءيعي محمػد اعر ػب  ميرل ػؿ اومػيس  ايءطػيؿ -ٔ
 .مصر اير ُ 

  ء ػروت العرءػي الفمػر دار  ماػيع صػيل  هيشػـ/د وشػعره ح ياػه الطيئي اميـ أءو -ٕ
 9ٜٜٔٗٔ ط

 ط  الآػيهرة – المصػر ة الماب دار الءاء اي  محمد اج ب وشعره ح ياه اميـ أءو -ٖ
 .ـٜ٘ٗٔ" ءدوف" 

  "ءػدوف" ط "ءدوف" :الايشر  فروخ عمر ايل ؼ  المعاصـ الخل فة شيعر اميـ أءو -ٗ
 .ـٜٗٙٔ  ء روت

 الفاػوف لرعي ػة ايعلػ  المجلػس  الحسػ اي محمػد محمد اآلمدي وموازاة اميـ أءو -٘
 .ـٜٚٙٔ"  ءدوف" ط  الآيهرة  االجاميع ة والعلـو واآلداب

 الماػػػػب دار  ٔط  الخػػػػيزمي محمػػػػد  الجيهل ػػػػة الآصػػػػ دة ءاػػػػي  فػػػػي الثآيفػػػػة اثػػػػر -ٙ
 .ل ء ي  الوطا ة

"  ط لءاػيف   ء ػروت  العلم ػة الماػب دار  َ ْعل  أءي للآيضي  السللطيا ة ايحميـ -ٚ
 .ـٕٓٓٓ  "ءدوف

 ".ءدوف" الاشر ساة  "ءدوف" ط حـز  اءف دار  حـز الءف  الس ر و ايخ ؽ -ٛ

 –  ء ػروت  اإلسػ م ة الءشػيئر دار  الءخػيري إسميع ؿ ءف محمد  المفرد ايدب -ٜ
 .ـٜٜٛٔ  ٖط
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  ء ػػػػػػروت  اللءاػػػػػػياي الماػػػػػػيب دار الجاػػػػػػدي  أاػػػػػػور  الاػػػػػػير ُ حرمػػػػػػة و اإلسػػػػػػ ـ -ٓٔ
 ـ.ٜٓٛٔ ٔط

 والمسػػػػػاعرء ف العػػػػػرب مػػػػػف والاسػػػػػي  الرِّجػػػػػيؿ يشػػػػػار اػػػػػراجـ  ػػػػػيموس" ايعػػػػػ ـ -ٔٔ
 .ء روت  ٜٜ٘ٔ ٔٔط للم   ف العلـ دار  الزرملي الد ف خ ر  " والمساشر  ف

  علػي محمػد ءشػيرع الاآػدـ مطءعة ايصػءاياي الفػرج أءػي لإلميـ  ٗ/ج ايوياي  -ٕٔ
 ".ءدوف" ط

 ٚٔط  العلػػـ دار  المآدسػػي أاػػ س  العءيسػػي العصػػر فػػي  العرءػػي الشػػعر أمػػرا  -ٖٔ
 .لءايف – ء روت ـ ٜٜٛٔ

 دار  اهلل عءػد أءػو الءخػيري  المة ػرة ءػف إءػراه ـ ءػف إسميع ؿ ءف محمد الءخيري  -ٗٔ
 ـ.ٜٚٛٔ –هػٚٓٗٔ  ايول  :الطءعة الآيهرة  – الشعب

  ٕط العلم ػػػػػة  الماػػػػػب دار  للميسػػػػػياي  الشػػػػػرائ  ارا ػػػػػب فػػػػػي الصػػػػػايئ  ءػػػػػدائ  -٘ٔ
 .ـٖٕٓٓ

 مث ػػر ءػػف عمػػر ءػػف إسػػميع ؿ الفػػدا  أءػػي الػػد ف عمػػيد للحػػيفظ  الااي ػػة و الءدا ػػة -ٙٔ
 .ـٜٜٚٔ  ٔط  هجر دار الدِّمشآي  الُآرشي

 حمػػػودي اػػػوري. د  "الم ّسػػػرة الاير خ ػػػة الموسػػػوعة سلسػػػلة" الاػػػراث  فػػػي الءطػػػؿ -ٚٔ
  ـٜٛٛٔ ٔط واإلعػػػ ـ الثآيفػػػة وزارة فػػػي العيمػػػة الثآيف ػػػة الشػػػؤوف دار  الآ سػػػي
 .ءةداد

 إصػػػدارات مػػػف  ػهػػػٕٔٗٔ  ٔط الحػػػيزمي  حسػػػف السػػػعود ة  الروا ػػػة فػػػي الءطػػػؿ -ٛٔ
    .ايدءي جيزاف

 سػػاة  الآػػيهرة  ٕط  المعػػيرؼ دار ضػػ ؼ  شػػو ي  العرءػػي الشػػعر فػػي الءطولػػة -ٜٔ
 ."ءدوف" الشر
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 – الفجيلػة مصر ااضة مماءة  الحوفي محمد أحمد الدماور وايءطيؿ   الءطولة -ٕٓ
 ".ءدوف" ط مصر 

)  صػػػ دة المػػدح اموذجػػػًيب    ءا ػػة الآصػػػ دة العرء ػػة حاػػػ  ااي ػػة العصػػػر ايمػػوي -ٕٔ
 .ـٜٜٚٔ" ر سعد الد ف للطءيعة والاشر دمشؽ  ط" ءدوفوهب روم ه دا

 العلػـ دار  الجػوهري حمػيد ءػف اسػميع ؿ  الجػوهري العرء ػة صػحيح و اللةػة ايج -ٕٕ
 .ـٜٜٓٔ  ٗط  للم   ف

"  ط ءةػداد الاعمػيف مطيء   العء دي لمحمد العرء ة  ايشعير في السعد ة الاذمرة -ٖٕ
 .ـٕٜٚٔ"ءدوف

  سػػعدي ءػػف الػػرحمف عءػػد  الماػػيف مػػ ـ افسػػ ر فػػي الػػرحمف المػػر ـ ا سػػ ر افسػ ر -ٕٗ
 .ـٕٓٓٓ  ٔط الرسيلة  مؤسسة

 

  ٔط  الآػيهرة – الماػب عػيلـ  الآػيهري الماػيوي  الاعير ؼ ماميت عل  الاو  ؼ -ٕ٘
 .ـٜٜٓٔ

 الماػػب دار  هػػ ؿ أءػػو العسػػمري سػػاؿ ءػػف اهلل عءػػد ءػػف الحسػػف ايمثػػيؿ  جماػػرة -ٕٙ
 .ـٜٛٛٔ  ٔط  ء روت – العلم ة

 الػػػػدار  العرءػػػػي الثآػػػػيفي المرمػػػػز  والرو لػػػػي للءػػػػيزعي/  د  ايدءػػػػي الاي ػػػػد دل ػػػػؿ -ٕٚ
 .ـٕٚٓٓ  ٘ط المةرب الء ضي 

 .ـٜٛٛٔ  ٔمصر "ط  -العموم ة  المطءعة  اواس أءي د واف -ٕٛ

  ء ػػروت  العلم ػػة الماػػب دار الػػد ف  ايصػػر محمػػد ماػػدي شػػرح  ايخطػػؿ د ػػواف -ٜٕ
 ـ.ٜٜٗٔ  ٕط

 .ـٜٜٛٔ  ٔط صيدر  دار  الاواجي محمد. د واحآ ؽ شرح  ايفوه د واف -ٖٓ
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 .ـٖٜٛٔ  ٔط ء روت  المس رة دار  معروؼ اي ؼ: احآ ؽ  الخوارج د واف -ٖٔ

 ـ.ٜٔٙٔء روت  "ط ءدوف"  –  دار صيدر ٕد واف الشر ؼ الرضي  ج -ٕٖ

 المعػيرؼ دار  الاػيدي الػد ف صػ ح :احآ ؽ  الش ءياي ضرار ءف الشَّميخ د واف -ٖٖ
 ".ءدوف" ط ءمصر 

 .ـٜٚٛٔ  ٔط ء روت  العلم ة الماب دار فيعور  علي شرح الفرزدؽ  د واف -ٖٗ

 .ـٕٓٓٓ  ٔط ء روت – صيدر دار  ايسدي ز د ءف المم ت د واف -ٖ٘

 .ـٖٜٛٔ" ءدوف" ط ء روت والاشر  للطءيعة ء روت دار المااءي د واف -ٖٙ

 .ـٕٗٓٓ ٘ ط  لءايف ء روت  العلم ة الماب دار  الآ س امرئ د واف -ٖٚ

ط ءػػػػدوف   –ء ػػػػروت  –د ػػػػواف أوس ءػػػػف حجػػػػر  دار ء ػػػػروت للطءيعػػػػة والاشػػػػر  -ٖٛ
 ـ.ٜٓٛٔ

 . ـٜٙٛٔ" ءدوف" ط  ء روت -والاشر للطءعة ء روت دار جر ر  د واف -ٜٖ

 .ـٜٜٗٔ  ٖط  ء روت  العلم ة الماب دار ثيءت  ءف حسيف د واف -ٓٗ

 .ـٕٕٓٓ ٖط  لءايف – ء روت  العلم ة الماب دار  العءد ءف طرفة د واف -ٔٗ

 .ـٜٜٚٔ" ءوف"  ط  ء روت  صيدر دار  الطف ؿ ءف عيمر د واف -ٕٗ

 ـ.ٜٜٓٔ  ٔء روت  ط –د واف عدي ءف الر يع العيملي  دار الماب العلم ة  -ٖٗ

"  ط ء ػػروت  – الثآيفػػة دار  عءػػيس إحسػػيف :الػػدماور  جمػػ   عػػّزة مثءػػر د ػػواف -ٗٗ
 .ـٜٔٚٔ" ءدوف

  والاشػػػر للطءيعػػة الّشػػػواؼ دار   م حػػة مف ػػػد: د  شػػرح زه ػػػر  ءػػف معػػػب د ػػواف -٘ٗ
 .ـٜٜٛٔ  ٔط  الر يض

 .ـٜٜٔٔ  ٔ ط  ء روت  العرءي المايب دار  ملثـو ءف عمرو د واف  -ٙٗ
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َ  يت   س ءف اهلل ُعء د د واف -ٚٗ  ".ءدوف"  ط صيدر  دار  الرل

 – ٔ ط دمشػؽ  – العصػمي  دار  المءػيرمفوري الػرحمف صػفي  المخاـو الرح ؽ -ٛٗ
 .ػهٕٚٗٔ

الفجيلػػة  ط"  مصػػر  مماءػة  الشػػم ف اػػورة  الفاػيف الشػػيعر امػػيـ أءػي عػػف رسػيلة -ٜٗ
 ـ.ٜٜٙٔءدوف"

 .ٕ ط  ءةداد – الااضة مماءة  خطيب محمود  الآيئد الرسوؿ -ٓ٘

  .ػهٕٖٗٔ  ٔ ط  والاوز   للاشر الفوائد عيلـ دار  الآ ـ الءف  الروح -ٔ٘

 دار  السػػا لي أحمػػد ءػػف اهلل عءػػد ءػػف الػػرحمف عءػػد الآيسػػـ أءػػو  اياػػؼ الػػروض -ٕ٘
 ػ.ه ٕٔٗٔ ايول  : الطءعة ء روت  العرءي  الاراث إح ي 

 ايراػؤوط شػع ب: احآ ػؽ  الآزو اػي  ز ػد ءػف محمد اهلل عءد أءو  ميجه اءف ساف -ٖ٘
 الرسػيلة دار  اهلل  حػرز الّلط ػؼ َعءػد - ءللػي  ػره ميمؿ محمَّد - مرشد عيدؿ -

 .ـٜٕٓٓ - ػهٖٓٗٔ ايول  : العيلم ة الطءعة

 شػػػػَع ب:  احآ ػػػػؽ السِِّجْسػػػػاياي ايشػػػػعث ءػػػػف سػػػػل ميف داود أءػػػػو داود أءػػػػي سػػػػاف -ٗ٘
ػػػػد - ايراػػػػؤوط  ايولػػػػ  : الطءعػػػػة العيلم ػػػػة  الرسػػػػيلة دار ءللػػػػي   ػػػػره ميِمػػػػؿ مَحمَّ
 .ـٜٕٓٓ - ػهٖٓٗٔ

مث ػػر   دمشػػؽ     دار ءػػف سػػعد الػػرؤوؼ عءػػد طػػه: احآ ػػؽ هشػػيـ  الءػػف السػػ رة -٘٘
 ـٕ٘ٓٓ

 الرشػ د دار  اعمػيف رشػ د خلؼ الدماور احآ ؽ  اميـ أءي لد واف الصولي  شرح -ٙ٘
  ."ءدوف" ط  العراؽ  " واإلع ـ الثآيفة وزارة ماشورات سلسلة" للاشر

 –ء ػػػػػروت   العرءػػػػػي المايءػػػػة دار  الاءر ػػػػػزي الخط ػػػػب  امػػػػػيـ أءػػػػي د ػػػػػواف شػػػػرح -ٚ٘
 ـ.ٕٚٓٓ  ط" ءدوف" لءايف



 214 

ػػػػاامري لاعلػػػـ  امػػػػيـ اءػػػي د ػػػػواف شػػػرح -ٛ٘  والشػػػػؤوف ايو ػػػػيؼ وزارة ماشػػػورات  الشَّ
  .ـٕٗٓٓ   ٔط  اإلس م ة

الحميسة يءي علي أحمد ءف محمد ءف لحسف المرزو ي  دار الج ؿ  د واف شرح -ٜ٘
 .ػهٜٜٔٔ  ٔط  ء روت –

 . ـٕٜٜٔ  ٔط  العرءي المايب دار  الاءر زي للخط ب  عاارة د واف شرح -ٓٙ

  اي صػػػػػػػ  مماءػػػػػػػة  الر ػػػػػػػب شػػػػػػػف ؽ  الموحػػػػػػػد ف عصػػػػػػػر فػػػػػػػي الجاػػػػػػػيد شػػػػػػػعر -ٔٙ
 ـ.ٜٗٛٔ عميف

 مصػر ااضػة  المفػراوي العز ػز عءػد محمػد والاطػور  الجمػود ء ف العرءي الشعر -ٕٙ
 ". ءدوف"  ط مصر  ااضة: والايشر للطءيعة

مطءوعػيت مجمػ  اللةػة العرء ػة ءدمشػؽ   –شعر عمرو ءف معدي مرب الزء دي  -ٖٙ
 ـ.ٜ٘ٛٔ  ٕط

  المعػػػػيرؼ دار  ضػػػ ؼ شػػػػو ي  العصػػػور مػػػػر علػػػ  الشػػػػعء ة وطواءعػػػه الشػػػعر -ٗٙ
 .ـٜٚٚٔ  ٔ ط الآيهرة

 إح ػػي  دار  الا سػػيءوري الآشػػ ري الحسػػ ف أءػػو الحجػػيج ءػػف مسػػلـ  مسػػلـ صػػح   -٘ٙ
 .الءي ي عءد فؤاد محمد :احآ ؽ ء روت  – العرءي الاراث

  عػزاـ  الوهػيب عءػد  واإلس ـ الجيهل ة في وآداءامي والفرس العرب ء ف الص ت -ٙٙ
  ـ.  ٖٕٔٓمصر  ط" ءدوف"  –الاشر  الآيهرة للارجمة و ملميت 

 .ـٖٜٛٔ  ٔ ط  العلم ة الماب دار  عءدرءه الءف  الفر د العآد -ٚٙ

  الآػػيهرة للاشػر  ُ ءػي  دار  الحضػيرة اػير ُ فػػي دراسػيت الشطشػيط  حسػ ف علػ  -ٛٙ
 .ـٕٔٓٓ
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"  ط  ء ػػػروت صػػػ دا  والاشػػػر للطءيعػػػة العصػػػر ة المماءػػػة  رشػػػ ؽ الءػػػف  العمػػػدة -ٜٙ
 .ـٕٗٓٓ"  ءدوف

  الدسػػو ي عمػػر اػػيل ؼ  الُعل ػػي المثػػؿ و الفروسػػ ة أحيد ػػث أو العػػرب عاػػد الفاػػوة -ٓٚ
 ."ءدوف" الاشر ساة ٖط ءيلفجيلة  مصر ااضة مماءة

 .واإلاجل زي العرءي ايدء ف في الءطولة  السعود أءو فخري -ٔٚ

 ـ.ٜٜٔٔ  ٔطاطي  ط  –دار الصحيءة   الآ ـ الءف  الفروس ة -ٕٚ

   .ٕٔ ط الآيهرة –المعيرؼ دار  ض ؼ العرءي شو ي الشعر في ومذاهءه الفف -ٖٚ

 .ـٕٜٜٔ ٔط حيئؿ   ايادلس دار الشاطي صيل  محمد/د العرءي ايدب في -ٗٚ

  ء ػروت – والاشػر للطءيعػة  الرسػيلة مؤسسػة  آءػيدي للف ػروز  الُمح ط الآيموس -٘ٚ
 .ػهٕٙٗٔ  ٛط

 للاشر المخاير مؤسسة  ف ود الفايح عءد ءس وا : الدماور  الآد ـ الاآد في  را ة -ٙٚ
  .ـٕٓٔٓ  ٔط  والاوز  

الايشػر مرمػز ٕٜٜٔالّاص روالف ءيرت ارجمة ماذر ع يشػي الطءعػة ايولػ   لذة -ٚٚ
 .اإلامي  الدولي ءيالافيؽ م  دار لوسوي ءير س

 . ٔط  الآيهرة – المعيرؼ دار  ماظور الءف العرب لسيف -ٛٚ

 ـ.   ٕٜٛٔ  ٔالآيهرة ط –واللوف  أحمد مخاير عمر  عيلـ الماب  اللةة -ٜٚ

  والاوز ػ  والاشػر لطءيعػة مصػر ااضػة  ايث ػر ءػف الػد ف لضػ ي   السيئر المثؿ -ٓٛ
 ." ءدوف"  الاشر ساة"    ءدوف" ط

 .ـٖٕٓٓ  ٚط  العرءي المايب دار الجوز ة  الآ ـ اءف  الّسيلم ف مدارج -ٔٛ

ط"   لءاػػيف - ء ػػروت  الآلػػـ دار  ايءشػػ اي المسػػاطرؼ شػػايب الػػدِّ ف ءػػف محمػػد -ٕٛ
 ـ.ٜٔٛٔءدوف" 
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 أحمػػد: احآ ػػؽ  الشػػ ءياي حاءػػؿ ءػػف محمػػد ءػػف أحمػػد اهلل عءػػد أءػػو أحمػػد  مسػػاد -ٖٛ
 .ـٜٜ٘ٔ - ػهٙٔٗٔ ايول  : الطءعة الآيهرة  – الحد ث دار شيمر  محمد

 .ـٜٗٛٔ  ٔ ط  ء روت الم   ف دار  عءدالاور جءور  ايدءي المعجـ -ٗٛ
احآ ػػػػػؽ: محمػػػػػد صػػػػػد ؽ  الجرجػػػػػياي  السػػػػػ د محمػػػػػد للع مػػػػػة الاعر فػػػػػيت ُمعجػػػػػـ -٘ٛ

 الآيهرة  ط" ءدوف". - الف صل ة دار  الماشيوي
 الآيهرة." ءدوف"  ط  الفض ل ة دار الجرجياي  الس د محمد للع مة الاعر فيت ُمعجـ -ٙٛ
  .ـ ٖٕٓٓ   ٔ ط  العلم ة الماب دار  للفراه دي الع ف معجـ -ٚٛ
  المااػػدس وميمػػؿ  وهءػػة مجػػدي  وايدب اللةػػة فػػي العرء ػػة المصػػطلحيت معجػػـ -ٛٛ

 .ـٜٗٛٔ ٕط  ء روت  لءايف مماءة
 ـ.ٕٗٓٓ  ٗمصر  ط  -مْجم  اللةة العرء ة  مماءة الشروؽ   الوس ط الُمعجـ -ٜٛ
 ـ.ٜٚٚٔ  ٔط  ء روت –مماءة لءايف   الءساياي ءطرس  المح ط مح ط معجـ -ٜٓ
دار   احآ ػؽ: عءػد السػ ـ هػيروف  فػيرس اءف   يءي الحس ف أحمداللةة مآي  س -ٜٔ

 .الفمر  ط" ءدوف"
 –مماءػة الآػرآف   الػدلا ي احآ ػؽ: مجػدي السػ د إءػراه ـ أءػي الءػف  ايخػ ؽ ممػيـر -ٕٜ

 ءوالؽ ط" ءدوف".
   سػطاطا ة –طء  في مطءعة الجوائػب   أءي الفرج ُ دامه ءف جعفر الشعر  اآد -ٖٜ

 .ػهٕٖٓٔ  ٔط 
الاػػػو ري دار يحمػػػد ءػػػف عءػػػد الوهػػػيب   للاػػػو ري ايدب فاػػػوف فػػػي ايرب ااي ػػػة -ٜٗ

 ـ.ٕٗٓٓ  ٔط  ء روت –الماب العلم ة 
ط"   ء ػػروت–دار صػيدر   إحسػيف عءػيس :احآ ػؽ  خلمػيف الءػف ايع ػيف وف ػيت -ٜ٘

 ـ.ٜٚٚٔءدوف" ساة
 سػػاة ٖ/ العػػدد  واآلداب للةػػيت االاءػػير جيمعػػة مجلػػة  العػػرب الالآػػيد عاػػد ال ػػوت -ٜٙ

 .ـٕٓٔٓ
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 الرسائل الجامعيةثانيًا: 
 

 درجػػة لا ػػؿ مآّدمػػة رسػػيلة  الخمػػ س الػػرحمف عءػػد  فػػراس أءػػي شػػعر فػػي الءطػػؿ -ٔ
 .ػهٕٚٗٔ الآرن  أـ جيمعة الميجسا ر 

 ُمآػدـ ءحػث  اإلسػ ـ صػدر عصػر فػي اإلسػ م ة الفاػوح شػعر في ايلواف داللة -ٕ
  اآلداب مل ػػة  وػػزة اإلسػػ م ة الجيمعػػة  الايصػػر عءػػد جمػػيؿ أمػػياي الطيلءػػة مػػف
 .ػهٖٔٗٔ العرء ة اللةة  سـ

 و ػػر دماػػوراة رسػػيلة  خرءػػوش الشػػ ُ صػػيدؽ الحميسػػة  ماػػب فػػي الءطػػؿ صػػورة -ٖ
 .ـٜٜٔٔ عميف ايردا ة  الجيمعة اآلداب مل ة  ماشورة
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 المجالت والدورياتثالثًا: 
 الخضػػرا  سػػلم . د  "الضػػح ة و الءطول ػػة الشخصػػ ة" المعيصػػر العرءػػي الءطػػؿ -ٔ

 اػػػوفمءر ٕٓٓ العػػػدد  عشػػػرة السػػػيءعة السػػػاة  الآػػػيهرة  المياػػػب مجلػػػة  الج وسػػػي
ٜٔٚٚ. 

 جيمعة  عشر الراء  العدد  الرافد ف آداب  فيل  جل ؿ  الحميسة شعر في الءطؿ -ٕ
 .ٖٕٗص  ٜٔٛٔ الموصؿ

 الػػػدورة  العػػػرب ايدءػػػي  مػػػؤامر  المجػػػذوب محمػػػد  العرءػػػي ايدب فػػػي الءطولػػػة -ٖ
 .المو ت حمومة مطءعة  ٜٛ٘ٔد سمءر ٕٛ – ٕٓ المو ت  الراءعة

  الرسػػػيلة مجلػػػة  السػػػعود أءػػػو فخػػػري  واإلاجل ػػػزي العرءػػػي ايدءػػػ ف فػػػي الءطولػػػة -ٗ
 .ٜٛٔ العدد  الخيمسة الساة  الآيهرة

 للءحػػػوث اإلسػػػ م ة الجيمعػػة مجلػػػة م ب محمػػػد/ د  الشػػا د شػػػعر فػػػي الءطولػػة -٘
  وػزة  ـٕٕٔٓ اػي ر  ٜٖص  – ٔص  ايوؿ العػدد العشر ف المجلد  اإلاسيا ة
 .فلسط ف

 الملايب ااحيد ماشورات مف  ُمعيصرة اآد ة ُرؤ ة الجيهلي الشعر في الآ ـ جدل ة -ٙ
 .ـٕٔٓٓ دمشؽ  العرب

 العػػػدد -ٕٗ المجلػػػد – دمشػػػؽ جيمعػػػة مجلػػػة  الامػػػوذج ومفاػػػـو الخل فػػػة صػػػورة -ٚ
   .اجور فيطمة  ـٕٛٓٓ  والراء  الثيلث

- ٌ ػػػاس ٌ ا ءػػػة أحمػػػد. د - امػػػيـ أءػػػي عاػػػد الدِّ ا ػػػة والرؤ ػػػة المػػػدح  صػػػ دة فا ػػػة -ٛ
 .ػهٕٛٗٔ لعيـ الثياي رء   - عشر السيدس العدد - موصل ة دراسيت

- ٌ ػػػاس ٌ ا ءػػػة أحمػػػد. د - امػػػيـ أءػػػي عاػػػد الدِّ ا ػػػة والرؤ ػػػة المػػػدح  صػػػ دة فا ػػػة -ٜ
 .ػهٕٛٗٔ لعيـ الثياي رء   - عشر السيدس العدد - موصل ة دراسيت
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 البحوث والمقاالت المستفادة من الشبكةرابعًا: 
  المصػػػػػػػػػػػػػػورة للماػػػػػػػػػػػػػػب الو ف ػػػػػػػػػػػػػػة لمماءػػػػػػػػػػػػػػة  ا م ػػػػػػػػػػػػػػة الءػػػػػػػػػػػػػػف  االسػػػػػػػػػػػػػػاآيمة   -ٔ

 www.wadfea.com/book.bhb?bid=2833:راءط

 عمػػيرة فػػي الموضػػوعي و الػػذااي) ءعاػػواف  العامءوا ػػة الشػػءمة مػػف مسػػافيد ءحػػث -ٕ
 وهػراف  - الاماولوج ػي و العلػـو جيمعػة جػر فػ ح/ د  الحداثػة ءعػد مػي و الحداثة

 الجزائر –

  ايءػػػػػػػػػػراج و الموامػػػػػػػػػػب ءعاػػػػػػػػػػواف  اإلااراػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػءمة مػػػػػػػػػػف ُمسػػػػػػػػػػافيد ءحػػػػػػػػػػث -ٖ
  www.yabeyrouth.com/bages/index3301.htmراءط

/  واسػط جيمعػة   سػلميف صػمءيف واػ  د.ـ   امػيـ أءػي شػعر فػي اللوف اوظ ؼ -ٗ
 www.iasj.net/iasj?fun<=fulltext&ald=51271 راءط  الارء ة مل ة

/  واسػػط جيمعػػة سػلميف  صػػمءيف واػيٓدٓـ  امػػيـ أءػي شػػعر فػي اللػػوف اوظ ػؼ -٘
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اإلااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيد ءحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  الارء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=51271:راءط

 /ar.wikipedia.org/wikiالاا ف :و م ء د ي راءط الحّرة الموسوعة -ٙ

 المجلد  www.arab-ency.com    ات اإلاار شءمة عل  العرء ة الموسوعة -ٚ
 .العرء ة الحضيرة  الثياي

: راءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م ة للعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الايءلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي موسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعة -ٛ
www.nabu.com/brown/ar/brint.bhb?art=4437  

 dorar.net/article/436 السَّا ة الدلرر مو   -ٜ
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